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1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดาน
การทองเที่ยว สินคาและบริการ

21,736,900 1

กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนกาขับเคลื่อน
โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

3,859,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานสปาและ
นวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการสุขภาพใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

2,750,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวและ
บริการสูการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคติจิทอล

800,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพื่อการใชประโยชนในพื้นท่ีปาอนุรักษ
เพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

1,000,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16

กิจกรรมหลักที่ 1.5 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขายมาตรฐานการใหบริการ
โฮมสเตย-ลองสเตย

720,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16

กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและ
บริการรองรับการทองเที่ยวชาวจีน

2,200,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.7  กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขายมัคคุเทศกทองถิ่น 920,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.8  กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชาและกาแฟเพื่อสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม

6,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนา
มัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ"

300,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการของการทองเที่ยวชุมชน
เพื่อรองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม

1,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.11  กิจกรรมประสานความรวมมือพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากร
ดานการทองเที่ยวใหเกิดความสอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (Hotel 
Service - FB & Gastronomy Tourism)

2,187,900 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว
ในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับสากล

8,240,000 7

กิจกรรมหลักที่ ๒.1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลางการตลาดทองเที่ยว
เชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ

4,500,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่มศักยภาพการบริการทองเที่ยวกลุม
คนที่มีความตองเขาถึงพิเศษ

1,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ ๒.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการขยาย
การตลาดการทองเที่ยว

2,740,000 พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบน
พื้นที่สูง

3  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเที่ยว

151,578,400 31

กิจกรรมหลักที่ 3.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว 97,812,900 1. ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม
2. แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.๒ กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขต
ทางหลวงเพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม

4,345,700 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 3.3 กิจกรรมพัฒนาการทองเที่ยวตลาดนํ้าเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8 
บานรองบอน ตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

14,214,700 ที่ทําการปกครองอําเภอสัน
ทราย

บัญชีโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน (จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 248,399,100 
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กิจกรรมหลักที่ 3.4  กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอร
ของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม

7,193,300 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.5  กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพ
ตําบลหนองแหยง

3,011,800 ที่ทําการปกครองอําเภอสัน
ทราย

กิจกรรมหลักที่ 3.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล 25,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

4 โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลคาการทองเที่ยว
บนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

27,783,800 25

กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

3,200,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ําพุรอนเพื่อสรางนวัตกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

5,400,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมเสริมสรางความเชื่อม่ันตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ 1,483,800 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมMillennials in this Era: การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมMillennials

1,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมพัฒนามูลคาเพิ่มและยกระดับสินคาชุมชนดานผาทองถิ่น
เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ

2,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.6 กิจกรรมพัฒนาเสนทางแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
และประชาสัมพันธอยางยั่งยืน

3,250,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.7 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการเพื่อการบริหารจัดการ Package Tour
 ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

2,500,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.8 กิจกรรมจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาดอยปูหมื่นใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงหลากมิติใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติ

2,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.9 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอรมการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดาน
ทองเที่ยวและระบบสนับสนุนการทองเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม

6,950,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

5 โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรูตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮอง
ไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1,000,000 19

กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ 500,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร 100,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรูทองเที่ยวสีเขียว 400,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

6 โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว 38,060,000 13
กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาและบริการทองเที่ยวภายในประเทศ 6,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.๒ กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 4,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.3 กิจกรรมการยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย

1,500,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.4 กิจกรรมสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม 
(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020

6,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.5 กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3,790,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.6 กิจกรรมขับเคลื่อนฟนผญาลานนาเมืองเชียงใหม 3,700,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม
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กิจกรรมหลักที่ 6.7 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลการทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม

3,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.8 กิจกรรมมหกรรมประกวดหุนฟางเพื่อพัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยว
ประจําปของจังหวัดเชียงใหมสูสายตาชาวโลก

2,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.9 กิจกรรมสรางแบรนดทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมและการสื่อสาร
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Chiang Mai Destination Branding)

4,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.10  กิจกรรมการสงเสริมหมูบานทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4,070,000 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

7 โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิตการตลาดมะมวงคุณภาพ
จังหวัดเชียงใหม

3,309,000 32

กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมการอบรมถายทอดความรู/การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรขาวสวนมะมวง

2,009,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธแสดงสินคา เพื่อเพื่มชองทาง
การตลาดใหม ๆ และเชื่อมโยงเครือขายผูบริโภค/ผูประกอบการ

1,300,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

8 โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดขาวแบบครบวงจร 8,965,000 20

กิจกรรมหลักที่ ๒.1 กิจกรรมการยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญอําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม

3,645,000 ที่ทําการปกครองอําเภอหาง
ดง

กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ กิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรผูผลิตขาว 5,320,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

9 โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน 742,000 26

กิจกรรมหลักที่ 3.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ พรก.ประมงและการสรางเครือขาย
ในการอนุรัษทรัพยากรสัตวน้ํา

129,200 สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรมการจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร จํานวน 2 หลักสูตร 284,050 สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.3 กิจกรรมการจัดทําจุดสาธิตการเพาะพันธุสัตวนําโดยอุปกรณการ
เพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)

293,750 สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.4 กิจกรรมการทําอาหารสมทบในแหลงน้ํา 35,000 สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม

10 โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 10,274,000 2

กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมการสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการ
เกษตรวิชาญาตามพระราชดําริ

279,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.๒ กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ

200,000 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษและหมูบานโดยรอบ

137,000 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมการสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่
โครงการพระราชดําริ

9,100,000 สวนประสานโครงการ
พระราชดําริและกิจการพิเศษ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่
โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

558,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

11 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย

6,079,600 8

กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิต
พืชระดับคุณภาพดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

2,852,600 ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน 1,022,000 ที่ทําการปกครองอําเภอสัน
ทราย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล  (จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 234,651,980 บาท)
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กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมการสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

940,000 ที่ทําการปกครองอําเภอหาง
ดง

กิจกรรมหลักที่ 5.4 กิจกรรมการเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียใน
โรงพยาบาล

1,265,000 สํานักงานเกษตรและสหกณ
จังหวัดเชียงใหม

12  โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปา 1,914,000 14

กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ 737,000 ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม (เกษตรที่สูง)

กิจกรรมหลักที่ 6.๒ กิจกรรมสงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัด และกาแฟอาราบิกา 
คุณภาพ

1,177,000 ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (ขุนวาง และแม
จอนหลวง)

13 โครงการฮาลาลเพื่อพืชการเกษตร (Halal for Agriculture) 2,000,000 36

กิจกรรมหลักที่ 7.1 กิจกรรมการพัฒนาความรูและสงเสริมการใชเครื่องหมาย
ฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตรและการศึกษาดูงาน

1,370,350 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 7.๒ กิจกรรมการพัฒนาเครือขาย และสรางเกษตรฮาลาลตนแบบ 
(10 เครือขาย และ 5 ตนแบบ)

388,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 7.3 กิจกรรมการบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม 241,650 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยการความสะดวก
ในการผลิตและการประกอบธุรกิจ

116,692,180 38

กิจกรรมหลักที่ 8.1 กอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสรางพื้นฐาน 116,692,180 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

15 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern 
Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)

26,330,000 3

กิจกรรมหลักที่ 9.1 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
เชิงนวัตกรรมและธุรกิจ

2,930,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 9.2 กิจกรรมเชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปสมัยใหม (Triple S : Smart Farmer Smart Material and Smart Food)

3,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 9.3 กิจกรรมเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑที่มี
นวัตกรรม Northern Thailand Food Valley

4,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 9.4 กิจกรรมสรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดีย
ในอุตสาหกรรมอาหาร (Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)

2,500,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 9.5 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ 5,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 9.6 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความ
ตองการของตลาด AEC

4,500,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 9.7 กิจกรรมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาด
เปาหมาย

3,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 9.8 กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย

1,400,000 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่
 ๑ เชียงใหม

16 โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang Mai Creative 
Innovation)

15,000,000 27

กิจกรรมหลักที่ 10.1 กิจกรรมสรางสตารทอัพรุนใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)

4,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 10.2 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang
 Mai Creative Innovation Product)

4,500,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 10.3 กิจกรรมเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค “เทศกาลเชียงใหมนวัตกรรมเชิงสรางสรรค” (Chiang Mai 
Creative Innovation Festival)

4,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1
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กิจกรรมหลักที่ 10.4 กิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวเพื่อสราง
มูลคาสินคา Gift & Lifestyle ดวยมัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital 
Market)

2,500,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

17 โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang 
Mai Chapter)

18,500,000 9

กิจกรรมหลักที่ 11.1 กิจกรรมยกระดับความเปนผูนําทางดานการถนอมสินคาเกษตร
และอาหารดวยเทคโนโลยีพลาสมา (Plasma Technology for Agricultural and 
Food Product)

6,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 11.2 กิจกรรมเชียงใหมผูนําอุตสาหกรรมอาหารสําหรับผูสูงอายุ 
(Chiang Mai Food for Aging Hub)

7,500,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 11.3 กิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับ
อุตสาหกรรม และการคา การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thai 
Innovation Carnival 2020)

5,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

18 โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล 12,250,000 15

กิจกรรมหลักที่ 12.1 กิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/ยกระดับใหมีมาตรฐาน 600,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 12.2 กิจกรรมสรางเครือขายทางการคาระหวางผูประกอบการในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมกับผูประกอบการคาภายในประเทศ

2,500,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 12.3 กิจกรรมการสงเสริมและขยายตลาดในประเทศโดยการ
นําผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ

4,000,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 12.4 กิจกรรมการบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงาน 150,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 12.5 กิจกรรมการสงเสริมความสัมพันธบานพี่เมืองนอง (Sister City) 5,000,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

19 โครงการ Unseen Lanna  2020 10,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

21

กิจกรรมหลักที่ 13.1 กิจกรรมประชาสัมพันธการจัด Unseen Lanna 2020 3,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 13.2 กิจกรรมจัดงาน Unseen Lanna 2020 7,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

20 โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน
ชองทาง Cross Border E-commerce

2,596,200 33

กิจกรรมหลักที่ 14.1 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ SMEs เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน 
CBEC

2,596,200 สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม

21 โครงการสรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร 1,920,000 4

กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัดเชียงใหม 146,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสรางเครือขายสายเสริมพลัง (MEET- Monitoring and 
Empowerment Evaluation Team) ระหวางองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
กลุมเปาหมาย

474,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือ และขอมูลฯ 400,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมจัดเวทีส่ือสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนา
นโยบายและมาตรการ วาดวยการปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และแกไขปญหาภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กวัยเรียน

900,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม (จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 59,573,640 บาท)
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22 โครงการเชียงใหมสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ 5,945,300 10

กิจกรรมหลักที่ 2.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ใหอยูในสังคมอยางเปนสุข
และพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ

2,271,800 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ ๒.2 กิจกรรมพัฒนาธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ และตลาดผลิตภัณฑและบริการ
เพื่อผูสูงอายุ

1,200,000 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 2.3 กิจกรรมพัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม พัฒนากาวไกล สูความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน

2,473,500 สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

23 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม

12,066,340 16

กิจกรรมหลักที่ 3.1 กิจกรรมวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่อง
มากจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

275,640 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรมเสริมสรางองคความรูในการขับเคลื่อน และขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

500,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.3 กิจกรรมจัดทําส่ือประชาสัมพันธงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

700,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.4 กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 567,500 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.5 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

5,981,200 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

กิจกรรมหลักที่ 3.6 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหมเชียงใหม

1,500,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.7 กิจกรรมศึกษาดูงานการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่ตนแบบทุกมิติ

1,500,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.8 การบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม

1,042,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

24  โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

1,630,000 22

กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมวางแผนการสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

100,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

800,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

480,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

250,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

25 โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต 1,103,000 28

กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุในการบริหารจัดการวัด 383,000 สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 5.2 กิจกรรมการฝกอบรมผูนําชุมชนเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกประชาชน

720,000 สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม
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26 โครงการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 2,937,000 34

กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสรางพลังเครือขายแรงงานลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 1,337,000 สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.2 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเปนวิทยากรใหกับ
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน และผูนําชุมชน

1,000,000 สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 6.3 กิจกรรมการสรางการรับรูดานกฎหมายดานการบังคบคดีและ
กฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม

600,000 สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

27 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 29,280,000 39

กิจกรรมหลักที่ 7.1 กิจกรรมสการพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ 1,500,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 7.2 กิจกรรมการพัฒนาความพรอมของนักเรียน นักศึกษา กอนสู
ตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน

2,780,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 7.3 กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
(Big Data)

6,000,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 7.4 กิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนดวยกรอบแนวคิดแบบสตีม
เพื่อสรางนวัตกรรมลานนา (Teacher and Student development by STEAM 
Framework for the Creation of Lanna Innovation)

4,500,000 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 7.5 กิจกรรมการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการดูแลสุขภาพ
และความเปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่
อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม

6,000,000 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 7.6 กิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active 
Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม

8,500,000 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

28 โครงการเดินตามรอยเทาพอ 4,692,000 37

กิจกรรมหลักที่ 8.1 กิจกรรมจัดฝกอบรมประชาชน จํานวน 8 รุน 4,692,000 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม/มณฑล
ทหารบกที่ 33

29 โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 12,352,000 35

กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ํา 9,390,000 สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมเผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินใหชุมชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม

1,212,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน

1,270,000 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน 480,000 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

30 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า 38,492,100 17

กิจกรรมหลักที่ 2.1 กิจกรรมจัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแมขา 20,000,000 1. โครงการชลประทาน
2. สํานักงานชลประทานที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 2.2 กิจกรรมการเฝาระวังตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิด
มลพิษและสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา

1,430,000 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 2.3 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการเตือนภัยสถานการณน้ําปาไหล
หลาก ดินโคลนถลมแหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ

1,315,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 
16

กิจกรรมหลักที่ 2.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบนเวศตนน้ํา 3,686,700 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 
16

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (จํานวน 6 โครงการ 
งบประมาณ 113,050,000 บาท)
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กิจกรรมหลักที่ 2.5 กิจกรรมพัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําใน
คลองแมขาโดยเทคโนโลยีดิจิทัล

1,199,400 1. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล สาขา
ภาคเหนือตอนบน

กิจกรรมหลักที่ 2.6 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําชุมชน 10,861,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

31  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14,152,100 5

กิจกรรมหลัก 3.1 กิจกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 5,120,800 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาในพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติและปาอนุรักษ

1,850,400 1. สํานักจัดการทรัพยากรปา
ไมที่ 1
2. สํานักบรหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

กิจกรรมหลัก 3.3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม 2,750,200 สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 3.4 กิจกรรมการลดปญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติเกษตรกรเพื่อ
ลดพื้นที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดินและน้ํารวมกับการทําการเกษตรตาม
แนวทางศาสตรพระราชา

1,830,700 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

กิจกรรมหลัก 3.5 กิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจการปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน

1,300,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 3.6 กิจกรรมสรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแกไข
ปญหาการเผาในพื้นท่ีการเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม

1,300,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

32  โครงการสิ่งแวดลอมชุมชนและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 30,355,500 11

กิจกรรมหลัก 4.1 กิจกรรมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว
จัดทําระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน

3,471,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 4.2 กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน

5,000,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16

กิจกรรมหลัก 4.3 กิจกรรมปลูกปาทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชนใชสอย 
ดวยศาสตรพระราชา (ปลูกปา  3 อยาง ประโยชน 4 อยาง)

1,395,000 สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ 1

กิจกรรมหลัก 4.4 กิจกรรมจัดต้ังศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวน
ชีวมณฑลแมสา-คอกมา

16,512,900 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16

กิจกรรมหลัก 4.5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ตามแนวชายแดน

1,976,600 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16

กิจกรรมหลัก 4.6 กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟูสนับสนุนชุมชน ในการสรางปา เพิ่มรายไดใน
พื้นที่โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

2,000,000 1. สํานักบริหารอนุรักษที่ 16
2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงตามพระราชดําริ หวย
เมืองงามอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

33 โครงการพัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village) 10,013,900 23

กิจกรรมหลัก 5.1 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพึ่งพาตนเองไดบนวิถีชีวิต
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,213,200 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 5.2 กิจกรรมการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชน

1,745,500 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมหลัก 5.3 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 2,696,000 1. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. สํานักบรหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

กิจกรรมหลัก 5.4 กิจกรรมการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco lndutrial Town)

2,836,000 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 5.5 กิจกรรมสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School) 1,523,200 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

34  โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีและการอนุรักษพลังงาน 7,684,400 29

กิจกรรมหลัก 6.1 กิจกรรมสงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตวระดับ
ครัวเรือน

4,000,000 สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 6.2 กิจกรรมการสรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะเพื่อสงเสริม
การผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกําจัดขยะชุมชน

2,000,000 สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 6.3 กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มจากเศษขยะเหลือใช ในสถานศึกษา 1,684,400 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

35 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน 17,717,300 6

กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมตาม
แผนประชารัฐ ประจําป 2563

8,475,200 1. ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม
2. ศอ.ปส.จ.ชม

กิจกรรมหลัก 1.2 กิจกรรมคัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สรางทักษะปรับ
พฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด

1,750,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 1.3 กิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทาง
จิตใจเชิงสรางสรรคปองกันยาเสพติด

5,590,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 1.4 กิจกรรมการบูรณาการเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายใน
หมูบานโดยการมีสวนรวมของประชาชน

200,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 1.5 กิจกรรมสนับสนุนโครงการรอยใจรักษ 1,702,100 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

36 โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับ
ประเทศเพ่ือนบานในระดับทองถ่ิน

3,282,600 12

กิจกรรมหลัก 2.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน 
โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรูและซักซอมความเขาใจในการสรางความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

830,600 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 2.2 กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานการกีฬา
สรางความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ 
อําเภอชายแดน

481,000 ที่ทําการปกครองอําเภอ 
เชียงดาว เวียงแหง ฝาง 
ไชยปราการ แมอาย

กิจกรรมหลัก 2.3 กิจกรรมการฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) 
ในพื้นที่อําเภอชายแดน ๕ อําเภอ

987,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 2.4 กิจกรรมการอํานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมูบานเพื่อสรางชุมชน
ชายแดนเข็มแข็ง

300,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 2.5 กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชน
ปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน3

484,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 2.6 กิจกรรมการเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรูความเขาใจผูนํา
ชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/กลุมพลังมวลชน/สื่อมวลชน และองคกรภาครัฐ การ
ปองกันการคามนุษยในพื้นที่ตามแนวชายแดน

200,000 ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย  (จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 147,777,500 บาท)
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37 โครงการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพ่ือสรางความมั่นคงปลอดภัย
และความมั่นใจของชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว

3,088,000 18

กิจกรรมหลัก 3.1 กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม 1,500,000 สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมการอบรมความรูดานกฏหมายแพงและพาณิชยและหนี้นอก
ระบบ (ผานเกมส The Choice)

500,000 สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 3.3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของผูนําชุมชนในการรักษาความ
ปลอดภัยภายในหมูบาน/ชุมชน

200,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 3.4 กิจกรรมการสรางปอมยามในชุมชน (Koban) ลานเอนกประสงค
ประตูทาแพ เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย และบริการนักทองเที่ยว

888,000 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

38 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ 
เขาถึง พัฒนา

22,109,600 24

กิจกรรมหลัก 4.1 กิจกรรมเชียงใหมเมืองปลอดภัย ภายใตกลไลประชารัฐ ตามหลัก
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา

21,010,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 4.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,099,600 สํานักงานประชาสัมพันธ
เขต 3

39 โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพ่ือความปลอดภัยชาวเชียงใหมและ
นักทองเที่ยว

101,580,000 30

กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรมเชียงใหมถนนสัญจรปลอดภัย ประชารวมใจสรางวินัยจราจร 2,420,000 สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหมกิจกรรมหลักที่ 5.2 การแกไขปญหาถนนขวางน้ํา ทางหลวงหมายเลข 108 สาย 

เชียงใหม - ปากทางทาล่ี
10,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 5.3 อํานวยความปลอดภัยผูใชทางหลวง 3,960,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 5.4 ติดตั้งระบบปายขอมูลจราจรอัจริยะในพื้นที่ จ.เชียงใหม ระยะที่ 1 
พ.ศ. 2563

40,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 5.5 รณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางถนนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 200,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 5.6 การแกไขปญหาน้ําทวม ทางหลวงหมายเลข 1012 
สายฮอด - วังลุง

45,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

10,000,000

รวม 39 โครงการ 803,452,220

813,452,220

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 



โครงการ 
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ 
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ 
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ 
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)
โครงการ 
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

6 248,399,100 3 70,403,800   -   -   -   - 9 318,802,900

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การสงเสริมการเกษตร การผลิต
สินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล

14 234,651,980 10 48,196,110   -   -   -   - 24 282,848,090

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ
 คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

8 59,573,640 2 12,035,000   -   -   -   - 10 71,608,640

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

6 113,050,000 7 64,614,000   -   -   -   - 13 177,664,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

5 147,777,500 5 3,656,600   -   -   -   - 10 151,434,100

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000   -   -   -   -   -   - 10,000,000

รวมทั้งสิ้น 39 813,452,220 198,905,510  -  -  -  - 39 1,012,357,730

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

จังหวัดเชียงใหม

เปาหมายการพัฒนา : นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของจังหวัด

อปท. เอกชนประเด็นการพัฒนา

แหลงงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

จังหวัด กระทรวง กรม



แบบ จ.๒

ลําดับความสําคัญ 
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

         248,399,100

1 2 1 1.ผูเขารับการอบรม
ไดรับองคความรู และ
ทักษะเกี่ยวกับการ
บริการทางการ
ทองเที่ยว
2. ผูเขารับการอบรม
สามารถพัฒนา
ศักยภาพการบริการ
ทางการทองเที่ยวได
เพิ่มขึ้น

           21,736,900

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมศึกษา
 วิเคราะห ประเมินศักยภาพ
ชุมชนในการเตรียมความพรอม
เปนชุมชนทองเที่ยว และ
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                670,200

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมี
ศักยภาพในการใหบริการ
นักทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,265,600

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรม
บริหารจัดการชุมชนเพ่ือรองรับ
การทองเที่ยว  รวมทั้งพัฒนา
นวัตกรรมการทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                681,600

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพ่ือ
บูรณาการและสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการรอยใจรักษ
จังหวัดเชียงใหม

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
และบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและทองถิ่น

๑.  โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (4)
๑.๑  โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและ
บริการ



ลําดับความสําคัญ 
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมสราง
เสนทางการเชื่อมโยงการทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                620,800

กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรม
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                620,800

กิจกรรมยอยที่ 1) ยกระดับ
บุคลากร สถานประกอบการ และ
แหลงทองเที่ยว เพ่ือเปนการ
พัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพสปา
และนวดแผนไทย

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,050,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ประสานความ
รวมมือเพ่ือเพ่ิมแหลงทองเที่ยว
และบุคลากรใหมีศักยภาพดาน
การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                950,000

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาแรงงาน
วิชาชีพเพ่ือใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสําหรับบุคลากรดาน
การทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจ
การทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                750,000

กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการ
อบรมสัมมนาการตลาดดิจิตอล
สําหรับการทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                400,000

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการดานสปาและนวดแผนไทยในวัดเพ่ือ
บริการสุขภาพใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3  กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวและบริการสูการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคติจิทอล



ลําดับความสําคัญ 
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการทองเที่ยวสูสังคมไร
เงินสด (Cashless Society

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                400,000

กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมเครือขาย
เพ่ือการใชประโยชนในพื้นที่ปา
อนุรักษเพ่ือการทองเที่ยวและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่ 16

             1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรม
เชื่อมโยงเครือขายมาตรฐานการ
ใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย

สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่ 16

                720,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพ
ธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
 เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานภาษา
สําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
รองรับการทองเที่ยวชาวจีน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                250,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ศึกษาแนวทาง
การสรางความเชื่อมั่นของ
นักทองเที่ยวชาวจีน และการ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ ใน
การทองเที่ยวและบริการในเขต
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                250,000

กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมทักษะ
ดานภาษาและดานการใหบริการ
ใหกับธุรกิจทองเที่ยวเพ่ือรองรับ
ชาวจีน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                400,000

กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมการ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจที่สงเสริม
การทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                300,000

๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพ่ือ
การใชประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ือการทองเที่ยวและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยง
เครือขายมาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย

๑.๑.6 กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการรองรับการ
ทองเที่ยวชาวจีน



ลําดับความสําคัญ 
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 5) อบรมการ
พัฒนานวัตกรรมการใหบริการ
และพัฒนาศักยภาพสินคาเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อรองรับ
ชาวจีน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                400,000

กิจกรรมยอยที่ 6) นิทรรศการ
สงเสริมการขายนวัตกรรมสินคา
และบริการเพ่ือนักทองเที่ยวชาวจีน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                600,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรม
เชื่อมโยงเครือขายมัคคุเทศก
ทองถิ่น

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                920,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ชาและกาแฟ ตลอดหวงโช
เชื่อมโยงการทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                300,000

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนา
ศักยภาพชุมชนที่ปลูกชาและ
กาแฟ ใหมีศักยภาพรองรับการ
ทองเที่ยวชาและกาแฟ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนา
นวัตกรรมและการใหบริการการ
ทองเที่ยวเชิงชาและกาแฟ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวรูปแบบ
ตางๆ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,000,000

๑.๑.7 กิจกรรมหลักที่ 1.7  กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยง
เครือขายมัคคุเทศกทองถิ่น

๑.๑.8 กิจกรรมหลักที่ 1.8  กิจกรรมการสรางและพัฒนา
เครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟเพ่ือ
สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัด
เชียงใหม



ลําดับความสําคัญ 
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมพัฒนา
เสนทางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมอบรม
พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรมอบรม
การตลาดและการวางแผน
การตลาด ดานการสรางแบรนด
และพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟใน
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 7) กิจกรรมทาง
การตลาดเครือขายการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟใน
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,700,000

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนา
มัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ"

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                300,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษา
ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมใน
การใหบริการนักทองเที่ยวชาว
มุสลิม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                100,000

กิจกรรมยอยที่ 2)อบรมพัฒนา
ศักยภาพทักษะดานการใหบริการ
ของการทองเที่ยวชุมชน เพ่ือ
รองรับการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวมุสลิม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                200,000

๑.๑.9 กิจกรรมหลักที่ 1.9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของ
แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ"

๑.๑.10 กิจกรรมหลักที่ 1.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการของการทองเที่ยวชุมชนเพ่ือรองรับการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม
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กิจกรรมยอยที่ 3) อบรม
ศักยภาพดานอาหารใหไดรับการ
รับรองมาตรฐานอาหารและ
เครื่องดื่มฮาลาล เพื่อรองรับความ
ตองการของนักทองเที่ยวมุสลิม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                250,000

กิจกรรมยอยที่ 4)อบรมพัฒนา
หลักสูตรสปาเพ่ือสุขภาพ รองรับ
นักทองเที่ยวมุสลิม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                250,000

กิจกรรมยอยที่ 5) ยกระดับ
บุคลากร สถานประกอบการ 
แหลงทองเที่ยว และพัฒนาภาค
เครือขายและชุมชน
ดานการใหบริการและความ
เชื่อมั่นดานความปลอดภัย เพ่ือ
รองรับการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวมุสลิม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                200,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดาน
อาหารและเครื่องดื่ม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                204,300

กิจกรรมยอยที่ 2) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดานงาน
บริการโรงแรม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                154,300

กิจกรรมยอยที่ 3) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดานงาน
บริการนําเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                154,300

๑.๑.11 กิจกรรมหลักที่ 1.11  กิจกรรมประสานความ
รวมมือพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยว
ใหเกิดความสอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว 
(Hotel Service - FB & Gastronomy Tourism)
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กิจกรรมยอยที่ 4)การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                200,000

กิจกรรมยอยที่ 5)  การประกวด
แขงขันความสามารถทางวิชาชีพ
คนโรงแรม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,475,000

2 2 2 1. รอยละความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว
2. จํานวน
นักทองเที่ยว ที่กลับมา
เที่ยวซ้ําเพิ่มขึ้น

             8,240,000

กิจกรรมยอยที่ 1) สนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา
นานาชาติ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                900,000

กิจกรรมยอยที่ 2) วิ่งมินิ
มาราธอน2020 จํานวน 2 
เสนทาง 2 ครั้ง

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                900,000

กิจกรรมยอยที่ 3) Chiangmai 
Bike จํานวน 1 ครั้ง

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                900,000

กิจกรรมยอยที่ 4) ปน 2 ลอ
กอยผอดอย จํานวน 1 ครั้ง

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                900,000

๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ ๒.1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัด
เชียงใหมศูนยกลางการตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสู
นานาชาติ

๑.๒  โครงการที่ ๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน
และทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับสากล
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กิจกรรมยอยที่ 5) สงเสริม อี 
สปอรต (Chiang mai E-Sport 
Venue)

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                900,000

กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมดานการ
ทําการตลาดกับกลุมนักทองเที่ยว
ที่มีความเฉพาะพิเศษ (Niche 
Marketing)

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 2) เพ่ิมศํกยภาพ
การบริการผูประประกอบการใน
กลุมนักทองเที่ยวที่มีความ
ตองการพิเศษ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 1) เวทีประชาคม
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

พิพิธภัณฑเรียนรู
ราษฎรบนพื้นที่สูง

                258,500

กิจกรรมยอยที่ 2)  พัฒนา
ศักยภาพการใหบริการดาน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑเรียนรู
ราษฎรบนพื้นที่สูง

                244,500

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดนิทรรศการ 
"วิถีทองเที่ยว วิถีชนเผา"

พิพิธภัณฑเรียนรู
ราษฎรบนพื้นที่สูง

             2,237,000

5 2 3 1. นักทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวกสบาย
และความปลอดภัย
จากการเดินทางมากขึ้น
2. ชุมชนมีรายไดจาก
การทองเที่ยวมากข้ึน

         151,578,400

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาการตลาดและ
เพ่ิมศักยภาพการบริการทองเที่ยวกลุมคนที่มีความตอง
เขาถึงพิเศษ

๑.3  โครงการที่ 3 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยว

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการขยายการตลาดการทองเที่ยว
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กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานดงปางิ้ว หมูที่ 7 ตําบล
มะขุนหวาน –  บานสันหาวหมูที่
 7   ตําบลบานกลางอําเภอสันปา
ตองจังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 
4.00 เมตรยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,000 ตร.ม.

อําเภอสันปาตอง              2,360,000

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรม
กอสรางถนนคสล.สายทางบาน
เวียงหวาย หมูที่ 9 ตําบลมอนปน
 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 359 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา1,436 เมตร
 พรอมวางทอ

อําเภอฝาง              1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรม
ปรับปรุงผิวจราจรเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหม – 
สบลาน หมูที่ 6 ต.สะเมิงใต อ.สะ
เมิง จ.เชียงใหมกวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,585.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 6,340 ตร.ม

อําเภอสะเมิง              3,450,000

๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
เสนทางเพ่ือการทองเที่ยว
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กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรม
กอสรางถนน คสล.จากสี่แยกสวน
นายแดง คําภีระ บานปง หมูที่ 9 
เชื่อมถนนลาดยางสายคุมขุนวาง
บานหัวฝาย หมูที่ 2 ปริมาณงาน 
กวาง 4.00 ม. ยาว 1,425 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,700 ตรม.

อําเภอแมวาง              2,883,900

กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรม
กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต (OverLay) ขนาด
ความกวางเฉล่ีย 6.00 เมตร ยาว
 797.00 เมตรหนาเฉล่ีย 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 4,782.00 ตารางเมตร
 สถานที่กอสรางบริเวณหนาวัด
สันกลางใต หมูที่ 5 –  หมูที่ 6 
ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม

อําเภอสันกําแพง              2,037,000

กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเทศบาล 12 บานแปลง 1 
หมูที่ 2 ต.มืดกาอ.ดอยเตา จ.
เชียงใหม

อําเภอดอยเตา              9,500,000
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กิจกรรมยอยที่ 7) กิจกรรม
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการทองเที่ยวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย
บานเปยน หมูที่ 2 -บานทาทราย
 หมูที่ 7 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 
เมตร

อําเภอดอยสะเก็ด              1,962,000

กิจกรรมยอยที่ 8) กิจกรรม
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay
 ดวยแอสฟลทคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร ขนาดกวาง 
5.00-6.00 เมตร ยาว 
1,180.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการรวมไมนอยกวา 
6,400.00 ตารางเมตรถนน
เชียงใหม-ลําพูน ซอย 5 จากสี่
แยกสถานีตํารวจภูธรแมปง หมูที่
 3 บานเสาหินถึงลําเหมืองพญา
คํา หมูที่ 4  บานสันปาเลียง 
ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
เชียงใหมจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมือง
เชียงใหม

             3,000,000

กิจกรรมยอยที่ 9) กิจกรรม
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 สายทางบานแมมิงค หมูที่ 11 -
 บานปาตึง หมูที่ 13 ตําบลชาง
เค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม

อําเภอแมแจม              5,000,000
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กิจกรรมยอยที่ 10) กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ ตําบลเมืองเล็น 
บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวนแกวหมู
ที่ 5 ตําบลเมืองเล็น อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมพรอมลง
ดินไหลทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่

อําเภอสันทราย              2,120,000

กิจกรรมยอยที่ 11) กิจกรรม
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานสามหมื่น หมูที่ 6 ตําบล
เมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม

อําเภอเวียงแหง              5,000,000

กิจกรรมยอยที่ 12)กิจกรรม
ปรับปรุงเสนทางเขาสู วัดพระธาตุ
ดอยนอย  ตําบลดอยหลอ อําเภอ
ดอยหลอจังหวัดเชียงใหม

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม 
กรมทางหลวง

ชนบท

           20,000,000

กิจกรรมยอยที่ 13) ปรับปรุง
เสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
โครงการพระราชดําริหวยตึงเฒา

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม 
กรมทางหลวง

ชนบท

           21,000,000

กิจกรรมยอยที่ 14) ปรับปรุง
เสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตก
เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม  
กรมทางหลวง

ชนบท

           10,000,000

กิจกรรมยอยที่ 15) ปรับปรุง
เสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
น้ําตกหวยทรายเหลือง อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม 
กรมทางหลวง

ชนบท

             8,500,000
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กิจกรรมยอยที่ 1) งานซอมไฟฟา
แสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 
108 กม.10+360 – กม.
34+800 (เปนชวง ๆ)
ทางหลวงหมายเลข 1015 กม.
5+550
ทางหลวงหมายเลข 1088 กม.
35+200 – กม.48+600 (เปน
ชวง ๆ)

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

489,800

กิจกรรมยอยที่ 2) งานเปลี่ยนโคม
ไฟฟาแสงสวางเปนแบบ LED 
ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.
0+000 – กม.0+700 (เปน
ชวง ๆ)

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

486,700

กิจกรรมยอยที่ 3) งานเคลือบผิว
จราจรเพ่ือลดการลื่นไถล (Anti –
 Skid Mataterial) ทางหลวง
หมายเลข 108 กม.79+900 –
 กม.80+000

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

498,500

กิจกรรมยอยที่ 4) งานทาสีน้ําปูน
 Concrete Barrier ทางหลวง
หมายเลข 108 กม.109+900
 – กม.156+600 (เปนชวง ๆ)

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

494,900

กิจกรรมยอยที่ 5) งานติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวง
หมายเลข 1009 กม.6+000 – 
กม.23+300 (เปนแหง ๆ)

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

483,000

๑.3.๒ กิจกรรมหลักที่ 3.๒  กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและ
อํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเพ่ือพัฒนา
เสนทางสูแหลงทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม
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กิจกรรมยอยที่ 6) งานติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวง
หมายเลข 108 กม.4+149 – 
กม.49+615 (เปนแหง ๆ) 

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

478,000

กิจกรรมยอยที่ 7) งานสีตีเสน
จราจรบนผิวทาง 
Thermoplastic ทางหลวง
หมายเลข 108 
กม.118+625 – กม.
124+200 (เปนชวง ๆ) 

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

482,400

กิจกรรมยอยที่ 8) งานสีตีเสน
จราจรบนผิวทาง 
Thermoplastic ทางหลวง
หมายเลข 1009 
กม.0+000 – กม.2+400 (เปน
ชวง ๆ) 

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

482,400

กิจกรรมยอยที่ 9)งานปดจุดกลับ
ถาวร  ทางหลวงหมายเลข 108 
กม.5+962 – กม.12+378 
(เปนชวง ๆ) 

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

450,000

กิจกรรมยอยที่ 1) -เทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 
เมตร ยาว 650.00 เมตร 
- กอสรางบันได คสล. กวาง 1.00
 เมตร สูง 3.00 เมตร รวม 6  จุด
- กอสรางสะพาน คสล. ความ
กวาง 2.00 เมตร ยาว 17.00 
เมตร รวม  3  จุด
- กอสรางกําแพงกันดิน คสล. สูง
 3.30 เมตร  ยาว 1,300.00 
เมตร

อําเภอสันทราย            14,121,350๑.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3   พัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
เหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ตําบลสันนาเม็ง
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการ
แสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน
ทองถิ่น , จําหนายสินคาและ
บริการของชุมชน, ใหบริการเรือ
นําเที่ยว และสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว

                  93,350

กิจกรรมยอยที่ 1) สรางอาคาร
ขนาดความจุนักทองเที่ยวไดครั้ง
ละ ๑๒๐ ที่นั่งเพ่ือชมขอมูลแบบ
มัลติมีเดียเธียเตอรมีอุปกรณ
พรอมหองน้ําและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ไดมาตรฐานสากล

สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง

เชียงใหม

             7,193,300

กิจกรรมยอยที่ 1) 
1. กอสรางศาลาหกเหลี่ยม 
จํานวน 2 หลัง
2. กอสรางทางเดิน-วิ่งกวาง 
2.00 เมตร หรือผิวยางพารา 
Asphaltic Concrete ไมนอย
กวา 1,740.00 ตารางเมตร
3. กอสรางรั้ว รอบอางเก็บน้ํา
หนองบัว ความยาว 400.00 
เมตร
4. กอสรางปายสวนสุขภาพอาง
เก็บน้ําหนองบัว  ขนาดกวาง 
6.25 เมตร สูง2.00 เมตร
5. กอสรางหองน้ํา จํานวน 6 
หอง 1 หลัง ขนาดกวาง  3.60 
เมตร 7.20 เมตร
6. จัดสวนโดยรอบอางเก็บน้ํา 
โดยปลูกไมยืนตน ไมดอก    ไม
ประดับ หญานวลนอย

อําเภอสันทราย              3,011,800

๑.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4  กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและ
การนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริม
การทองเที่ยวอางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม

๑.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5  กิจกรรมกอสรางแหลง
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยง
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กิจกรรมยอยที่ 1) กอสราง
ปรับปรุงทางเทาและขอบคันหิน 
รวมทั้งกอสรางทางเดินลาดของผู
พิการ ตลอดแนวเสนทางของ
ถนนมหิดล

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 2

           15,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ติดต้ังเสา
ไฟฟาประดับงานประติมากรรม
บนสะพานขามทางแยก

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 2

           10,000,000

6 2 4 1. จํานวนแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรม
การทองเที่ยวไดรับ
การพัฒนาเพื่อรองรับ
การเปนเมืองเชียงใหม
 4.0

           27,783,800

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษา รวมรวม
 วิเคราะห และสังเคราะห ขอมูล
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เพ่ือการอนุรักษ ของจังหวัด
เชียงใหมและทําการพัฒนา
ตนแบบแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเพ่ือการอนุรักษ
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,150,000

กิจกรรมยอยที่ 2)  พัฒนาพัฒนา
นวัตกรรมการทองเที่ยวโดยใช
เทคโนโลยีความจริงเสริมและ
ความจริงเสมือน สําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพ่ือ
การอนุรักษจังหวัดเชียงใหม 
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดเมือง
อัจฉริยะ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,100,000

๑.4  โครงการที่ 4 โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐาน
และสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐาน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน

๑.4.๑ กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการ
ทองเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

๑.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนน
มหิดล
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กิจกรรมยอยที่ 3) การ
ประชาสัมพันธ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเพ่ือการอนุรักษ 
โดยสื่อสังคมออนไลน (Social 
Media Advertising) และ
เว็บไซต เพ่ือนําเสนอรูปแบบการ
ทองเที่ยว วารสารการทองเที่ยว 
รวมถึงหนวยที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                950,000

กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการ
ศึกษาความตองการของลูกคา
กลุมตางๆ ตอหมูบานน้ําพุรอน
และสปา เพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการบริการการ
ทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอน สปา
และนวดแผนไทย

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 2)พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอนและส
ปาอยางยั่งยืน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 3)พัฒนา
เครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การทองเที่ยวหมูบานสมุนไพร 
การทองเที่ยวหมูบานเพ่ือสงเสริม
การเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ในเขตภาคเหนือ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

๑.4.๒ กิจกรรมหลักที่ 4.๒กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชน
น้ําพุรอนเพ่ือสรางนวัตกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
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กิจกรรมยอยที่ 4) พัฒนา
นวัตกรรมการใหบริการและการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
น้ําพุรอน หมูบานน้ําพุรอน 
การแพทยแผนไทย เพื่อความ
ยั่งยืนและมีความสามารถในการ
แขงขันของการทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,500,000

กิจกรรมยอยที่ 5) นิทรรศการ
การทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอน  
(Hot Spring & Spa Villages 
Destination)

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,900,000

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดฝกอบรม
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน ประชาชน หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูที่เกี่ยวของกับการเตือนภัย
และทักษะดานการใหบริการ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,483,800

กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการ
สํารวจพฤติกรรมนักทองเที่ยว
และพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหมเพื่อนักทองเที่ยว
กลุม Millennials

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                650,000

กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการอบรม
เพ่ือพัฒนาผูประกอบการเพ่ือเพ่ิม
มูลคากิจกรรมทองเที่ยวสําหรับ
กลุมนักทองเที่ยว Millennials 
ในจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                350,000

๑.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมเสริมสรางความเช่ือมั่น
ตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ

๑.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมMillennials in this 
Era: การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวกลุมMillennials
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กิจกรรมยอยที่ 1) สรางนัก
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
จากผาเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและสุขภาพ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                300,000

กิจกรรมยอยที่ 2) อบรมการ
ออกแบบ การสรางมูลคาเพ่ิมและ
การพัฒนาสินคาผาชุมชน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมการ
พัฒนาสินคาชุมชนดานผาทองถิ่น 
ใหสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและสุขภาพ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 4) งานแสดง
สินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพ่ือ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สุขภาพ ในภาคเหนือ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                700,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษา รวมรวม
 วิเคราะห จัดกลุม และสังเคราะห
 ขอมูลแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหมทุกประเภท และ
ทําการพัฒนาตนแบบนวัตกรรม
การทองเที่ยวแหลงเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมจัดทําสารสนเทศ
สงเสริมการทองเที่ยวแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,150,000

๑.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมพัฒนามูลคาเพ่ิมและ
ยกระดับสินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและสุขภาพ

๑.4.6 กิจกรรมหลักที่ 4.6 กิจกรรมพัฒนาเสนทางแหลง
เรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและประชาสัมพันธ
อยางยั่งยืน
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กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนา
นวัตกรรมการทองเที่ยว:  แหลง
เรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวคิดเมืองอัจฉริยะ โดย
พัฒนาการทองเที่ยวแบบเสมือน
จริง

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,100,000

กิจกรรมยอยที่ 3) ประชาสัมพันธ
เสนทางทองเที่ยวแหลงเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงเสนทางทองเที่ยวแหลง
เรียนรูตามชาติพันธุ โดยใช
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ 
ผานส่ือหลักและ สื่อสังคม
ออนไลน (Social Media 
Advertising) อยางยั่งยืน  เพื่อ
นําเสนอรูปแบบการทองเที่ยว 
บทความเกี่ยวกับการทองเที่ยว
แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาระบบ
ดิจิทัลการสราง Package Tour 
ใหเหมาะสมกับความตองการ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและสามารถตอเชื่อมกับ
Application หรือระบบตางๆ
ดานการทองเที่ยวในพื้นที่

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2)กิจกรรม
ยกระดับขีดความสามารถสถาน
ประกอบการ ดวยระบบดิจิทัล
การสราง Package Tour

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

๑.4.7 กิจกรรมหลักที่ 4.7 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ
เพ่ือการบริหารจัดการ Package Tour ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
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กิจกรรมยอยที่ 1) การสราง
แรงจูงใจและรวมกันคนหาความ
โดดเดนของสินคาและกิจกรรม
การทองเที่ยวที่มีความโดดเดน
ของวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชน

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) รวมรวม 
วิเคราะห จัดกลุม และสังเคราะห
 ขอมูลการทองเที่ยวและพัฒนา 
Platform เพ่ือรองรับการจัดการ
ขอมูลที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
แบบครบวงจร และจัดหา/
พัฒนา/ประยุกตใชเครื่องมือ
วิเคราะหขอมูล (Data 
Analytics) เพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการและวิเคราะหขอมูล
ขนาดใหญดานการทองเที่ยวได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             4,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดหา/พัฒนา/
ประยุกตใช Social Listening 
Tool ในการสํารวจจัดเก็บขอมูล
เชิงพฤติกรรมนักทองเที่ยวในสื่อ
สังคมออนไลน เพ่ือนํามาเปน
ขอมูลตั้งตนในการบริหาร
ความสัมพันธและพัฒนา 
ผลิตภัณฑและการบริการดาน
การทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             2,200,000

๑.4.8 กิจกรรมหลักที่ 4.8 กิจกรรมจัดทําแผนแมบทเพ่ือ
พัฒนาดอยปูหมื่นใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติ

๑.4.9 กิจกรรมหลักที่ 4.9 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอรมการ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานทองเที่ยวและระบบสนับสนุน
การทองเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมยอยที่ 3)  พัฒนา
ความสามารถของ Platform 
โดยนําแนวคิดปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligent) ที่มีการ
พัฒนาความสามารถในการจดจํา
และเรียนรู (Machine learning)

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                750,000

4 2 5 โครงการอันเนื่อง มา
จากพระราชดําริไดรับ
การขับเคลื่อนในการ
สงเสริม
ประชาสัมพันธและ
พัฒนาแหลงเรียนรู

1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม วิ่ง 
ปน ลองทองธรรมชาติ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

500,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม
ประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว
 หวยฮองไคร

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

100,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมFam 
trip ศึกษาเรียนรูทองเที่ยวสีเขียว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

400,000๑.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษา
เรียนรูทองเที่ยวสีเขียว

๑.5  โครงการที่ 5 โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลง
เรียนรูตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทอง
ธรรมชาติ

๑.5.๒ กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมประกวดภาพถาย
ทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร
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3 2 5 1. รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 10
2. จํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มขี้น
รอยละ 10

           38,060,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม 
Tradeshow สงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมจํานวน
 3 ครั้ง

 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             6,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) สงเสริมงาน
มหกรรมไมดอกไมประดับครั้งที่ 
44 ประจําป 2563 
4,000,000 บาท

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             4,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางการสราง
ภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา 
ในจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                150,000

กิจกรรมยอยที่ 2ศึกษาสภาพ
ปญหาและแนวทางการสราง
ภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา 
ในจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                350,000

กิจกรรมยอยที่ 3) อบรม
การตลาดและการวางแผน
การตลาด ดานการสรางแบรนด
และพัฒนาภาพลักษณการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพธุรกิจ สปา 
และนวด

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                250,000

๑.6  โครงการที่ 6 โครงการสงเสริมและเช่ือมโยงการ
ประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว

๑.6.๑ กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสงเสริมการตลาด
สินคาและบริการทองเที่ยวภายในประเทศ

๑.6.๒ กิจกรรมหลักที่ 6.๒ กิจกรรมสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

๑.6.3 กิจกรรมหลักที่ 6.3 การยกระดับและการพัฒนา
ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย
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กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมทักษะ
ทางดานภาษาของผูใหบริการ
ธุรกิจสปา และนวด ดานการ
ใหบริการและการสรางความ
เชื่อมั่นใหกับลูกคา ชาวจีน และ
ตางชาติ

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                350,000

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และผลิตภัณฑ เพื่อ
สงเสริมการยกระดับและสราง
ภาพลักษณของธุรกิจ สปา และ
นวด

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                400,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม
สงเสริมการตลาดการทองเที่ยว
นานาชาติจังหวัดเชียใหม 
(Chiang Mai Travel Mart) 
CTM 2020

 สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             6,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมการ
จัดงานประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนนอัต
ลักษณแบบครบวงจรผานการ
นําเสนอรูปแบบใหม

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             3,790,000

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดงาน
มหกรรมเมืองหัตถกรรม
สรางสรรค( Craft & Folk Art) 

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม

             2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมจัดทํา
ขอมูลจากใบลานสูฐานดิจิตอล

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม

             1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรม
ประเพณีสักการะกูเจาหลวง

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม

                350,000

๑.6.4 กิจกรรมหลักที่ 6.4 กิจกรรมสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel 
Mart) CTM 2020

๑.6.5 กิจกรรมหลักที่ 6.5กิจกรรมสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๑.6.6 กิจกรรมหลักที่ 6.6 กิจกรรมขับเคล่ือนฟนผญา
ลานนาเมืองเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ 
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมงาน
มหกรรมผาชนเผากระเหรี่ยง
 

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม

                250,000

กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหาร
จัดการ

สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

เชียงใหม

                100,000

กิจกรรมยอยที่ 1)ตอนรับ
นักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญ 

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             2,500,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ฝกอบรมให
ความรูในการรักษาความปลอดภัย
ใหนักทองเที่ยว

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดงาน
มหกรรมประกวดหุนฟาง จากทีม
ทั่วประเทศ
- ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การสํารวจ 
เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล
กลุมผูบริโภค (Demand Side)

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                300,000

กิจกรรมยอยที่ 2)จัดประชุม
เตรียมความพรอมเพ่ือทําความ
เขาใจเกี่ยวกับแบรนดและการ
สรางแบรนด และรวบรวมขอมูล
ผูมีสวนไดสวนเสียใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว (key 
stakeholders) เพ่ือจัด
กลุมเปาหมาย

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

                300,000

๑.6.7 กิจกรรมหลักที่ 6.7 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรม
ตอนรับเทศกาลการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

๑.6.8 กิจกรรมหลักที่ 6.8 กิจกรรมมหกรรมประกวดหุน
ฟางเพ่ือพัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยวประจําปของจังหวัด
เชียงใหมสูสายตาชาวโลก

๑.6.9 กิจกรรมหลักที่ 6.9 กิจกรรมสรางแบรนดทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมและการสื่อสารการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(Chiang Mai Destination Branding)



ลําดับความสําคัญ 
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 3)ปฏิบัติการสราง
ตราสินคา (Brand Identity 
Development) กําหนดจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการอยาง
ตอเนื่อง จํานวน 7-10 ครั้ง

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
เชียงใหม

             3,400,000

กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชนดานการ
บริหารชุมชนทองเที่ยวสราง
นวัตกรรมการบริการชุมชน 
(Digital Marketing & Service 
Innovation for Community)

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงใหม

            450,000

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑและ
ยกระดับมาตรฐานเขาสูนวัตกรรม
 OTOP ระดับพื้นฐาน (ระดับ D)

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงใหม

         1,800,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การ
ประชาสัมพันธและสงเสริม
ชองทางการตลาดของหมูบาน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีใน
ประเทศ จํานวน 1  ครั้ง 
(ระยะเวลา 5 วัน)

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงใหม

         1,820,000

         248,399,100

๑.6.10 กิจกรรมหลักที่ 6.10  กิจกรรมการสงเสริม
หมูบานทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รวมทั้งสิ้น



แบบ จ.๒

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)

1 2 1 1.เกษตรกรชาวสวนมะมวง
ไดรับการพัฒนาศักยภาพใน
การผลิตมะมวงคุณภาพลา
ฤดูเปนการคา – การสงออก
 (คาเปาหมาย 200ราย)
2.กลุมเกษตรกรไดรับการ
พัฒนายกระดับเปนองคกร
เกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพ (คา
เปาหมาย 10 กลุม)
3.เกษตรกรชาวสวนมะมวง
 ไดรับการพัฒนาในดาน
บรรจุภัณฑ หรือ การแปร
รูปผลิตภัณฑจากผลผลิต
มะมวงคุณภาพ (คา
เปาหมาย 50 ราย)
4.เกษตรกรชาวสวนมะมวง
 ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานการลดตนทุน การ
ปองกันศัตรพืช และ การใช
เทคโนโลยีทดแทน
แรงงานคน (คาเปาหมาย 
100 ราย)

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

            3,309,000

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิต
สินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล

   ๑.๑  โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิตการตลาดมะมวงคุณภาพจังหวัด
เชียงใหม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด

๑.  โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (4)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ที่ปรึกษาชาวสวน
มะมวงมืออาชีพ จังหวัดเชียงใหม 
(Mr. Mango) อบรมเชิงปฏิบัติการ
 30 ราย 3 วัน

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                132,000

กิจกรรมยอยที่ 2) อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตมะมวงคุณภาพและ
ศักยภาพองคกรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะมวง
จังหวัดเชียงใหม 200 ราย 2 วัน

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                486,800

กิจกรรมยอยที่ 3) การประชุม
เสวนาเชื่อมโยงเครือขายผูผลิต
มะมวงและผูประกอบการ จํานวน
 2 เวที ๆ ละ 50 คน (เสวนาเวที
ละ 1 วัน)

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                  68,800

กิจกรรมยอยที่ 4) การทัศนศึกษา
ดูงานดานการผลิต การตลาดและ
การจัดการองคกรของแหลงผลิต
มะมวงเพื่อการคาในประเทศ 
จํานวน 80 คน (4 วัน 3 คืน)

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                416,800

กิจกรรมยอยที่ 5) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธี
ผสมผสาน และการลดตนทุนการ
ผลิตมะมวง (อบรม 2 รุน ๆ ละ 
50 ราย รวม 100 ราย , 2 วัน)

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                222,000

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 การอบรมถายทอดความรู/การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรขาวสวนมะมวง



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 6) จัดตั้งและ
สนับสนุนศูนยประสานงาน
เครือขายวิสาหกิจชุมชนชาวสวน
มะมวงจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                  55,000

กิจกรรมยอยที่ 7) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑมะมวง และผลิตภัณฑ
จากมะมวง เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                477,600

กิจกรรมยอยที่ 8) การติดตาม
และประเมินผล

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                150,000

การจัดงานประชาสัมพันธ Road 
Show ผลผลิตมะมวง จังหวัด
เชียงใหม และ งานวันมะมวงและ
ของดีจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
2563

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

             1,300,000

2 2 1 1) เกษตรกรผูปลูกขาว
ไดรับความรูการผลิตขาว 
การแปรรูปขาว จํานวน 
1,350 ราย
2) การจัดตั้งศูนยอารักขา
พืชชุมชน จํานวน 10 ศูนย
3) กลุมเกษตรกรผูผลิต
สินคาแปรรูปจากขาวไดรับ
ความรูและการพัฒนาใน
การขอรับรองมาตรฐาน 
จํานวน 10 กลุม
4) กลุมนาแปลงใหญ
อําเภอหางดง มีมูลคาการ
แปรรูปสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น 
  รอยละ 5

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

หางดง, 
สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

            8,965,000

   ๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2  การจัดงานประชาสัมพันธ
แสดงสินคา เพื่อเพื่มชองทางการตลาดใหม ๆและเชื่อมโยง
เครือขายผูบริโภค/ผูประกอบการ

  ๑.๒ โครงการที่ ๒ โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป
 และการตลาดขาวแบบครบวงจร



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดเวทีวิเคราะห
 เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและ
เปาหมายการพัฒนาของกลุม 1 
คร้ัง เปาหมาย 350ราย

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                  55,500

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดการ
ถายทอดความรู 3 คร้ังๆละ 1วัน 
รวม 3วัน  เปาหมาย 350ราย

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                175,300

กิจกรรมยอยที่ 3) เจรจาจัดทํา
แผนและเชื่อมโยงการตลาด 1 
คร้ัง  50ราย

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                  14,100

กิจกรรมยอยที่ 4) ศึกษาดูงาน
แหลงเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จ 
จํานวน 3 วัน2คืน เปาหมาย 40 
ราย

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                200,200

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดทําแปลง
เรียนรูขาวขาวดอกมะลิคุณภาพ 
เปาหมาย จํานวน 600 ไร

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                156,000

กิจกรรมยอยที่ 6) สนับสนุน
เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุ
อุปกรณปฏิบัติการดานอารักขาพืช

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

             2,962,000

กิจกรรมยอยที่ 7) จัดทําแปลง
สาธิตการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
โดยใชเคร่ืองดํานา

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                  63,000

กิจกรรมยอยที่ 8) :ติดตามให
คําแนะนํา ประเมินผล เอกสาร
สรุปรายงาน

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                  18,900

๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ ๒.1 การยกระดับการผลิตขาวนา
แปลงใหญอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
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(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) การใชสารชีว
ภัณฑ และการดูแลรักษา
เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อลด  
ตนทุนการผลิตของเกษตร

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                841,820

กิจกรรมยอยที่ 2) สนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยอารักขาพืชชุมชน

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                841,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การจัดทํา
แปลงสาธิตลดตนทุนการผลิตและ
พยากรณโรคและแมลงศัตรูขาว

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                438,000

กิจกรรมยอยที่ 4) การ
ประชาสัมพันธขาวดี ขาวคุณภาพ
เชียงใหม

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 5) อบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตขาวคุณภาพและ
การศึกษาดูงานการผลิตขาว
คุณภาพแบบครบวงจร

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                486,000

กิจกรรมยอยที่ 6) การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการสรางเครือขายผูผลิต
ผูประกอบการคาขาว และ
ผูบริโภคขาว

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                368,000

กิจกรรมยอยที่ 7) การฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเกษตรกรสมาชิกนา
แปลงใหญ เพื่อลดตนทุนการผลิต
โดยเทคโนโลยีการใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

             1,149,180

กิจกรรมยอยที่ 8) การระชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                214,000

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ การเสริมสรางความเขมแข็ง
เกษตรกรผูผลิตขาว



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
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แผนงาน
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 10) การติดตาม
ใหคําแนะนําและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                482,000

3 2 1 1. รอยละของเครือขาย
เกษตรกรและประชาชนใน
ชุมชนมีความรูในการบังคับ
ใชกฎหมายประมง
2. รอยละของเกษตรกรได
องคความรูดานการ
เพาะพันธุสัตวน้ําที่สามารถ
เพาะพันธุสัตวน้ําได 
3. รอยละของเกษตรกรได
องคความรูในการแปรรูป
อาหารจากสัตวน้ํา เชน 
ปลาสม ปลายอ 
4. รอยละของจํานวนแหลง
น้ําที่ไดรับการเพิ่มผลผลิต 
(7 แหง)

 สํานักงาน
ประมงจังหวัด
เชียงใหม

               742,000

                120,800

                271,700

                314,500

                  35,000

๑.3  โครงการที่ 3 โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดย
ชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน

๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1 การประชาสัมพันธ พรก.ประมง
และการสรางเครือขายในการอนุรัษทรัพยากรสัตวน้ํา

๑.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2 การจัดฝกอบรมใหความรูแก
เกษตรกร จํานวน 2 หลักสูตร

๑.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3 การจัดทําจุดสาธิตการเพาะพันธุ
สัตวนําโดยอุปกรณการเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ 
(โมบายยูนิต)๑.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4 การทําอาหารสมทบในแหลงน้ํา



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
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แผนงาน
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4 2 1 1. มีการสงเสริมการปลูกพืช
เกษตรปลอดภัยในพื้นที่
โครงการพระราชดําริ 
จํานวน 17 แหง พื้นที่รวม
ไมนอยกวา 1,120 ไร
2. รวบรวมอะโวคาโดพันธุดี
 10 สายพันธุ
3. รวบรวมพันธุพลับ 3 
สายพันธุ
4. รวบรวมสายพันธุ
กุหลาบตัดดอก 15 สายพันธุ
5. เกษตรกรไดรับการ
ฝกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ
เนื้อสัตว จํานวน 20 ราย
6. เกษตรกรในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษไดรับ
การฝกอบรมเพิ่มทักษะ
อาชีพดานการเลี้ยงสัตว 
จํานวน 40 ราย และรอบ
โครงการฯ จํานวน 40 ราย
7. อาสาปศุสัตวในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษไดรับ
การ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ จํานวน 5 ราย 
และรอบโครงการฯ จํานวน
 11 ราย 
8. จัดตั้งกลุมเกษตรกรใน
พื้นที่รอบโครงการรอยใจ
รักษ จํานวน 3 กลุม

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม,
 สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
เชียงใหม, สวน
ประสาน
โครงการ
พระราชดําริและ
กิจการพิเศษ
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 
16

          10,274,000

กิจกรรมยอยที่ 1) รวมรวมพันธุ
พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการ
เกษตรวิชญาตามพระราชดําริ

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                212,000๑.4.๑ กิจกรรมหลักที่ 4.1 การสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจ
เขตหนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดําริ

  ๑.4  โครงการที่ 4 โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ
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กิจกรรมยอยที่ 2) การฝกอบรม
เกษตรกรในการจัดทําฐานเรียนรู
พืชเศรษฐกิจเขตหนาว

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                  56,200

กิจกรรมยอยที่ 3) การติดตาม
และประเมินผล

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                  10,800

กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานการแปรรูปเนื้อสัตว

สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงใหม

                200,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การสงเสริม
เพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและ
สินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอย
ใจรักษ

สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงใหม

                  12,000

กิจกรรมยอยที่ 2) การสงเสริม
เพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและ
สินคาปศุสัตวในพื้นที่ ๑๑ หมูบาน
 รอบโครงการรอยใจรักษ

สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงใหม

                125,000

สวนประสาน
โครงการ
พระราชดําริและ
กิจการพิเศษ
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16

             9,100,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การสงเสริม
อาชีพการปลูกไมผลคุณภาพ

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                371,100

กิจกรรมยอยที่ 2) สงเสริมอาชีพ
การปลูกพืชผักปลอดภัย

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                118,600

กิจกรรมยอยที่ 3) สงเสริมการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และพัฒนาผลิตภัณฑ

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                  68,300

๑.4.๒ กิจกรรมหลักที่ 4.๒ สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุ
สัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
พระราชดําริ

๑.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 สงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุ
สตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษและ
หมูบานโดยรอบ

๑.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 การสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการพระราชดําริ

๑.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5 การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ  ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมือง
งาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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5 2 1 รอยละ 10 ของเกษตรกรที่
เขารวมโครงการไดรับการ
รับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย GAP และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย

ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยี
การเกษตรดาน
อารักขาพืช 
จังหวัดเชียงใหม
,ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
หางดง,ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
สันทราย,
สํานักงานเกษตร
และสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

            6,079,600

กิจกรรมยอยที่ 1) ถายทอด
เทคโนโลยีอารักขาพืชโดยชีววิธี
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยี
การเกษตรดาน
อารักขาพืช 
จังหวัดเชียงใหม

             1,556,200

กิจกรรมยอยที่ 2) สงเสริมการใช
ชีวภัณฑ เพื่อปรับพฤติกรรมการ
ผลิตสินคาเกษตรสูระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย

ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยี
การเกษตรดาน
อารักขาพืช 
จังหวัดเชียงใหม

                344,500

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดงานวัน
ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืชดวยกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร

ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยี
การเกษตรดาน
อารักขาพืช 
จังหวัดเชียงใหม

                951,900

๑.5  โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป 
การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย

๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 การพัฒนาศักยภาพการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพดวย
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
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ที่ทําการปกครอง
อําเภอสันทราย

             1,022,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนาและ
ปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มี
ความจําเพาะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา ใน
พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยเสี้ยว

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                307,000

กิจกรรมยอยที่ 2) การวิจัยและ
พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                213,200

กิจกรรมยอยที่ 3) การปรับปรุง
อาคารการเรียนรูดานการแปรรูป
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว

ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง

                419,800

กิจกกรรมยอยที่ 1) การจัด
ประชุมสัมมนาเครือขายผูผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย จํานวน 6 คร้ัง

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

                385,200

กิจกรรมยอยที่ 2) การ
ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงผูผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรียกับโรงพยาบาล

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

                671,900

กิจกรรมยอยที่ 3) การติตดาม
ประเมินผล

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

                207,900

๑.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.๒ สงเสริมการปลูกผักปลอดภัยใน
โรงเรือน

๑.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 การสงเสริมและยกระดับการ
แปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย

๑.5.4 กิจกรรมหลักที่ 5.4 การเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
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6 2 1 1. เกษตรกรผูปลูกอาโวคา
โดสามารถลดตนทุนการ
ผลิต เพิ่มรายได รอยละ 20
 2. สามารถขยายผลสู
เกษตรกรในเขตพื้นที่ 
อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม ใหเกษตรกรปลูก
พืชผสมผสานมีการปลูกมะ
คาเดเมีย เกาลัดจีน รวมกับ
กาแฟอะราบิกา ให
เกษตรกร 6 ตําบล ๆ ละ 
40 ราย รวม 200 ราย ๆ 
ละ 3 ไร  รวมพื้นที่ 600 ไร

ศูนยสงเสริม
และพัฒนา
อาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม
(เกษตรที่สูง),
ศูนยวิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง และแม
จอนหลวง)

            1,914,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมแหลง
เรียนรู ฐานเรียนรู รวบรวมสาย
พันธุอาโวคาโด

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
เชียงใหม 
(เกษตรที่สูง)

                196,400

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรม
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโว
คาโด

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
เชียงใหม 
(เกษตรที่สูง)

                260,100

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปให
ผลิตภัณฑอาโวคาโด

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
เชียงใหม 
(เกษตรที่สูง)

                280,500

๑.6  โครงการที่ 6 โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมือง
หนาวทดแทนพ้ืนที่ปาในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

๑.6.๑ กิจกรรมหลักที่ 6.1 สงเสริมการปลูกอาโวคาโด
คุณภาพ
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กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมการ
ผลิตตนกลาพันธุดี

ศูนยวิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง และแม
จอนหลวง)

                987,090

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการ
อบรมถายทอดเทคโนโลยี สู
เกษตรกรผูนํา จํานวน 200 ราย

ศูนยวิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง และแม
จอนหลวง)

                168,055

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรม
สํารวจพื้นที่เกษตรปลูกพืช
ผสมผสาน มีมะคาเดเมีย,กาแฟอะ
ราบิกา และเกาลัดจีน ขยายผลใน
แปลงเกษตรกร ติดตามผลแปลง
เกษตร จํานวน 200 ราย

ศูนยวิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง และแม
จอนหลวง)

                  21,855

7 2 4 1. เกษตรกรไดรับความรู
และสงเสริมการใช
เครื่องหมายฮาลาล จํานวน
 160 ราย
2. เกิดเครือขายการผลิตฮา
ลาล จํานวน 10 เครือขาย
3. สรางเกษตรฮาลาลตน
แบบ จํานวน 5 ตนแบบ

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

            2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนา
ความรูและสงเสริมการใช
เครื่องหมายฮาลาลในการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑการเกษตร

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                419,200

๑.6.2 กิจกรรมหลักที่ 6.๒ สงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย 
เกาลัด และกาแฟอาราบิกา คุณภาพ

๑.7  โครงการที่ 7 โครงการฮาลาลเพื่อพืชการเกษตร 
(Halal for Agriculture)

๑.7.๑ กิจกรรมหลักที่ 7.1 การพัฒนาความรูและสงเสริม
การใชเคร่ืองหมายฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
การเกษตรและการศึกษาดูงาน
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กิจกรรมยอยที่ 2) การจัดศึกษาดู
งานตนแบบดานฮาลาล และการ
รวมออกบูธในงาน  Mihas 2020
 มาเลเซีย การจัดกิจกรรมศึกษาดู
งาน เกษตรกร 80 คน เจาหนาที่
 14 คน) และการรวมออกบูธ
ภายในงาน MALAYSIA 
INTERNATIONAL HALAL 
SHOWCASE (MIHAS) 2020 
จํานวน 10 บูธ

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                951,150

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                388,000

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                241,650

8 2 3 เสนทางการคมนาคมขนสง
ไดรับการปรับปรุง และ

พัฒนา จํานวน 36 เสนทาง

ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
เชียงใหม

        116,692,180

๑.7.3 กิจกรรมหลักที่ 7.3 การบริหารจัดการในการดําเนิน
กิจกรรม

๑.8  โครงการที่ 8 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยการความสะดวกในการ
ผลิตและการประกอบธุรกิจ

๑.7.2 กิจกรรมหลักที่ 7.๒ การพัฒนาเครือขาย และสราง
เกษตรฮาลาลตนแบบ (10 เครือขาย และ 5 ตนแบบ)
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กิจกรรมยอยที่ 1) ปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบานแมโตหมูที่
 2 (จากหยอมบานแมโตกลาง ไป
หยอมบานขุนโต) ตําบลบอแกว 
อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม 
(ชม.ถ.128-01) ขนาดกวาง4.00
 เมตร ยาว 795.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 3,180.00 ตารางเมตร
 พรอมวางทอจํานวน 2 จุดและ
ลงดินไหลทาง ปรับถมตามสภาพ
พื้นที่และปายประชาสัมพันธ
โครงการเมื่อดําเนินงานแลวเสร็จ 
จํานวน 1 ปาย

อําเภอสะเมิง              2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสาย
บานสันปายางเชื่อมบานสันปาตึง
หมูที่ 2 บานสันปายาง ตําบลสัน
ปายาง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหมโดนกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000 
ตร.ม.ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

อําเภอแมแตง              3,790,000

๑.8.๑ กิจกรรมหลักที่ 8.1 กอสราง ปรับปรุง เสริม
โครงสรางพื้นฐาน
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กิจกรรมยอยที่ 3) ปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติ
กคอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา 
4,200 ตารางเมตร หนา 0.05 
เมตร บริเวณถนนสายหัวเวียง – 
แมกอย บานแมกอยหมูที่ 6 ตําบล
เวียง อําเภอพราวจังหวัดเชียงใหม

อําเภอพราว              1,531,800

กิจกรรมยอยที่ 4) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาน
แมกา หมูที่ 12 เชื่อมบานสันโปง
 หมูที่ 1 ตําบลแมกาอําเภอสันปา
ตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง
 4.00 เมตร ยาว 813.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 3,252 ตารางเมตร 
ไหลทางดินลูกรังกวาง 0.30 เมตร

อําเภอสันปาตอง              1,947,100

กิจกรรมยอยที่ 5) กอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต(ซอมแซมผิว
 Overlay Asphalitic concrete
และขยายผิวไหลทาง) สายบาน
บอ-บานตม หมูที่ 1-11 ต.น้ําแพร
 อ.หางดง จ.เชียงใหม

อําเภอหางดง              4,300,000
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กิจกรรมยอยที่ 6) ปรับปรุงผิว
จราจร(โอเวอรเลย)หมูที่ 9  ต.ออ
นกลาง อําเภอแมออนจังหวัด
เชียงใหม จุดที่ 1  กวาง 4.00 
เมตร ยาว 1,525.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร จุดที่ 2  กวาง 3.00
 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร จุดที่ 3 กวาง 5.50 
เมตรยาว 2,445.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร

อําเภอแมออน              6,997,000

กิจกรรมยอยที่ 7) ซอมแซมผิว
จราจรโดยการ OVER LAY ดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต สาย ชม.ถ.
16-003 บานดอยแกว หมูที่ 2 -
 บานแมเตี๊ยะ หมูที่3 ต.ดอยแกว 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ขนาด
กวาง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. 
หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 
11,000 ตร.ม.

อําเภอจอมทอง              3,557,000

กิจกรรมยอยที่ 8) ปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทางหลวงทองถิ่น ชม.ถ. 
134-05 สายบานไร - ทุงแก (ขี้
กระตาย) จุดบานไร -แมขี้มูก กม.
ที่ 7+000 ถึง 8+800

อําเภอแมแจม              5,334,200
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กิจกรรมยอยที่ 9) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่
ตําบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 
ซอยสวนแกว หมูที่ 5 ตําบลเมือง
เล็น อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม พรอมลงดินไหลทาง
ปรับถมตามสภาพพื้นที่

อําเภอสันทราย              2,120,000

กิจกรรมยอยที่ 10) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา๐.๑๕ ม. 
กวาง ๕ ม. ยาว ๕๐๓ ม. หรือมี
พื้นที่รวมไมนอยกวา ๒,๕๑๕ ตร.
ม.ไหลทางหินคลุกขางละ ๐-๐.๕ 
ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองแบบเลขที่ ท. 1-01 
สถานที่ถนนสาย บ.ชางค้ํา-บ.กลาง
 ม.๓ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.
เชียงใหม

อําเภอสารภี              1,254,700

กิจกรรมยอยที่ 11) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานหางดง 
หมูที่ 3 ตําบลหางดง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม

อําเภอฮอด              2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 12) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานหนอง
เหียง หมู 2 ตําบลสันติสุข เชื่อม
บานเหลาปวย หมู 2 ตําบลดอย
หลออําเภอดอยหลอจังหวัด
เชียงใหม กวาง 6 ม. ยาว 640 ม.
 หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังขาง
ละ 0.50 ม.

อําเภอดอยหลอ              1,950,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 13) ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 
1,700.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรพรอมถมดินลูกรังไหลทาง
เฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร

อําเภอแมอาย              4,249,000

กิจกรรมยอยที่ 14) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 9 บาน
ดงปาสักซอย 1 เชื่อมตอคอนกรีต
เดิมไปบานอาย หมูที่ 5 กวาง 4 
เมตรยาว 2,060 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา8,240 ตารางเมตรไมมีไหล
ทาง พรอมปายโครงการ 1 ปาย 
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชย
ปราการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอไชยปราการ              5,356,000

กิจกรรมยอยที่ 15) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถม
ไหลทางขางละ 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 2,600
 ตารางเมตร

อําเภออมกอย              1,950,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 16) ปรับปรุงผิว
จารจรเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหวางอําเภอกัลยานิ
วัฒนา-อําเภอสะเมิง-อําเภอแม
แตง (เร่ิมตนตั้งแตบานหวย
ทรายขาว ม.5 ต.ยั้งเมิน-บานยั้ง
เมินม.3 ต.ยั้งเมิน-บานแมแว ม.2
 ต.ยั้งเมิน-บานปางขุม ม.1 ต.ยั้ง
เมิน-บานกิ่วถวย ม.12 ต.ปาแป 
อ.แมแตงหมูที่ 1 ตําบลยั้งเมิน 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 855.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มี
พื้นที่ไมนอยกวา 3,420 ตร.ม.

อําเภอสะเมิง              1,992,000

กิจกรรมยอยที่ 17) ปรับปรุงผิว
ถนนโดยการเสริมผิวแอสฟลติ
กคอนกรีตหนาวัดเขื่อนผาก หมูที่
 1 ตําบลเขื่อนผาก ถึง หมูที่ 5 
บานโละปาตองตําบลน้ําแพร 
ขนาดกวาง 6 เมตร ระยะทาง 2 
กิโลเมตร ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 
5.00 เมตรยาว 400 เมตร หนา
 0.05 เมตร,ชวงที่ 2  ขนาดกวาง
 6.00เมตร ยาว 715 เมตร หนา
 0.05 เมตร,ชวงที่3 ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 800เมตร หนา
 0.05เมตร ถนนความยาวรวม 
1,915 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 10,290 ตารางเมตร

อําเภอพราว              3,828,700



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 18) กอสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีตหมูที่7,6 
ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหมเชื่อมถนนเลื่ย
งเมืองสันปาตอง-หางดง ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,450 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 7,240 ตารางเมตร

อําเภอสันปาตอง              2,600,000

กิจกรรมยอยที่ 19) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานไร หมูที่ 1
 (ซอยขางวัดไรเหนือ)จํานวน 2 
ชวง ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 518 เมตร หนา 0.15
 เมตร พรอมหินคลุกไหลทาง 
กวางเฉลี่ย 0.20 เมตรชวงที่ 2
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 390
 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
หินคลุกไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20 
เมตร จํานวนพื้นที่รวมไมนอยกวา
 3,632 ตร.ม.

อําเภอหางดง              2,096,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 20) ปรับปรุงผิว
จราจรสายทางแยกขาง
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง พื้นที่
บานสหกรณ 1 หมู 1 เชื่อมบาน
สหกรณ 2 หมู 2 ต.บานสหกรณ 
(ทางเลี่ยงเสนทางหลวงสาย  
1317ไปถ้ําเมืองออน-น้ําพุรอน
สันกําแพง)21) เสริมผิวทางดวย
แอสฟลทติกคอนกรีตถนนแมกลาง
 บานหลวง หมูที่ 3 ต.บานหลวง 
ถึงบานแมกลางปาปู หมูที่ 1 ต.
ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
ระยะทาง 0.960 กม. พื้นที่เสริม
ผิว 5,405 ตร.ม.

อําเภอแมออน              1,620,000

กิจกรรมที่ 21) เสริมผิวทางดวย
แอสฟลทติกคอนกรีตถนนแมกลาง
 บานหลวง หมูที่ 3 ต.บานหลวง 
ถึงบานแมกลางปาปู หมูที่ 1 ต.
ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
ระยะทาง 0.960 กม. พื้นที่เสริม
ผิว 5,405 ตร.ม.

อําเภอจอมทอง              1,611,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 22) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่
ตําบลเมืองเล็นบริเวณเสนทางปา
ชาบานเมืองวะหมูที่ 4 ตําบลเมือง
เล็น อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม เชื่อมตอ ตําบลหนอง
แหยงอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม พรอมลงดินไหลทาง
ปรับถมตามสภาพพื้นที่

อําเภอสันทราย                 790,000

กิจกรรมยอยที่ 23) ปรับปรุงผิว
จราจรแบบโอเวอรเลยดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีตขนาดกวาง ๕ ม.
 หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๐๙๐ ม. 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๕,๔๕๐ 
ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลตําบล
ปาบงกําหนด) สถานที่ดําเนินการ
บริเวณ ม.๔,๕ และ ๖ ต.ปาบง
เชื่อมตอ ม.๔ บ.ทาตนกวาว ต.
ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม

อําเภอสารภี              2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 24) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานบานปาขาม ตําบลบาน
ตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

อําเภอฮอด              3,000,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 25) กอสรางถนน
ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต 
(ASPHALT ONCRETE) แบบไมมี
ไหลทาง บานไรบนหมูที่ ๒๓ 
ตําบลดอยหลออําเภอดอยหลอ 
จังหวัดเชียงใหม กวาง 5 ม. 
ระยะทาง 2,240 ม.พื้นที่
ดําเนินการไมต่ํากวา 11,200 
ตร.ม.

อําเภอดอยหลอ              6,630,000

กิจกรรมยอยที่ 26) ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยไมมีไหล
ทางผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 
8,000 ตารางเมตร

อําเภอแมอาย              4,310,000

กิจกรรมยอยที่ 27) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานถ้ําตับ
เตาเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ํารู
ตะเคียน หมูที่ 13 บานถ้ําตับเตา
กวาง 4 เมตร ยาว 1,280 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 5,120 ตารางเมตร 
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชย
ปราการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอไชยปราการ              3,231,600



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 28) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนน
สายทางบานตุงลอยถึงบานกะเบอ
ดิน (บานขุน หมูที่ 20) ตําบลอม
กอยอําเภออมกอย จ.เชียงใหม 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 750
 เมตร หนา 0.15 เมตรดินถม
ไหลทางขางละ 0.30 เมตร หรือ
มีพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 3,000
 ตารางเมตร

อําเภออมกอย              1,970,000

กิจกรรมยอยที่ 29) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานแมจา หมู
ที่ ๔ (หยอมบานปางเบาะ)สาย
ทางหยอมบานปางเบาะ-พื้นที่
การเกษตรบานปางเบาะ ขนาดผิว
จราจร กวาง ๔.๐๐เมตร 
ระยะทาง 1,120.00 เมตร

อําเภอเชียงดาว              3,118,080

กิจกรรมยอยที่ 30) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานทุงขาว
พวง หมูที่ 3 สายทางเขาพื้นที่
การเกษตรเดนปาหา ขนาดผิว
จราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ 
เมตร

อําเภอเชียงดาว              1,938,000

กิจกรรมยอยที่ 31) กอสรางผิว
จราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีต 
(กวาง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร
 หนา 0.05 เมตร)

อําเภอแมริม              3,293,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 32) ปรับปรุงผิว
จราจรโดยการโอเวอรเลยดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต (กวาง 5 
เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,250 เมตร)

อําเภอแมริม              2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 33) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานสบเลิม 
หมูที่ 3 ตําบลบานเปา อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม

อําเภอแมแตง 4,270,000         

กิจกรรมยอยที่ 34) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 5.00 
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร สายระหวาง
บานโปงขาว - บานหนองแดง หมู
ที่ 6 ตําบลบานจันทรอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

อําเภอกัลยาณิ
วัฒนา

             3,057,000

กิจกรรมยอยที่ 35) ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบาน
ปางเกี๊ยะ หมูที่ 11 - บานแม
จุมสาม หมูที่ 14 ตําบลแมศึก
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

อําเภอแมแจม            10,000,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 36) กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาน
แจมหลวง หมูที่ 6 ตําบลแจม
หลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหมขนาด กวาง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางรวม ยาว 1,585 เมตร
และมีผิวจราจรไมนอยกวา 
6,340 ตารางเมตร

อําเภอกัลยาณิ
วัฒนา

             5,000,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

1 2 2 กิจกรรมหลักที่ 9.1 
ผูประกอบการและวิสาหกิจ 
ไดรับการพัฒนาโดยใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจและเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ 30 ราย/
30 ผลิตภัณฑ
กิจกรรมหลักที่ 9.2 
เกษตรกรรุนใหม (Smart 
Farmer)หรือผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอาหารที่
ไดรับการพัฒนาองคความรู
และเสริมสรางทักษะไมนอย
กวา 50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 9.3 
วิสาหกิจที่ไดรับการ
เชื่อมโยงและสรางโอกาส
ทางการตลาด  ไมนอยกวา
 100 ราย
กิจกรรมหลักที่ 9.4 
ผูประกอบการที่ไดรับการ
พัฒนาองคความรูและ
เสริมสรางทักษะดานการ
สรางอัตลักษณและรอยเรียง
เรื่องราวดวยมัลติมีเดีย ไม
นอยกวา 20 คน

1) สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม 
2) ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1
3) ศูนย
วิทยาศาสตร
การแพทยที่ ๑ 
เชียงใหม

๒๖,๓๓๐,๐๐๐๑.9  โครงการที่ 9 เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ
ในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food 
Valley to Smart Industry 4.0)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมหลักที่ 1.5 
วิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
อาหารดวยกระบวนการ
ธรรมชาติ ไมนอยกวา 30 
ราย
กิจกรรมหลักที่ 1.6 
วิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑเดิมดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม ไมนอยกวา 
30 ราย
กิจกรรมหลักที่ 1.7 
วิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนา
บรรจุภัณฑที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาด
เปาหมาย ไมนอยกวา 30 
ราย
กิจกรรมหลักที่ 1.8 การ
สรางมูลคาเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู
เชิงพาณิชยตนแบบผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจากการสราง
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม
เกษตรดวยงานวิจัยกิจกรรมยอยที่ 1) สรางเครือขาย

ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร

สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

2,930,000๑.9.๑ กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)การ
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ/ 
การสรางตราสินคาและพัฒนาแบ
รนด

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดฝกอบรม
และศึกษาดูงานการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันทาง
ธุรกิจ/การสรางศักยภาพดาน
การตลาด/การศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการหรือตลาด
ภายในประเทศ

กิจกรรมยอยที่ 4) จับคูผลิตภัณฑ
กับนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น

กิจกรรมยอยที่ 5) การจัดเวทีเพื่อ
พบปะ Big brotherนํา
ผูประกอบการพบปะกับสถาน
ประกอบการหรือองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จทางธุรกิจ

กิจกรรมยอยที่ 6) จัดแสดงสินคา
และจับคูทางธุรกิจภายในประเทศ

กิจกรรมยอยที่ 7) จัดประชุม
สรุปผลการดําเนินโครงการ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและ
นําเสนอแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ 
โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
กิจกรรม

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

3,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธ
เชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางส่ือสารตางๆ 
ที่เหมาะสม

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดงานสัมมนา
และพิธีเปดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ภารกิจขั้นตอนการ
ดําเนินกิจกรรมจํานวน ๑ วัน

กิจกรรมยอยที่ 4) คัดเลือก
เกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer)
 และผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารเขารวม
กิจกรรม จํานวน ไมนอยกวา ๕๐ 
คน
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ Smart Farmer รุน
ใหม และผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร ไมนอยกวา 
60 ชั่วโมง

กิจกรรมยอยที่ 6) ศึกษาดูงานใน
ประเทศและสรางเครือขายระหวาง
กลุม Smart Farmer รุนใหมกับ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

๑.9.2 กิจกรรมหลักที่ 9.2 เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตร
เขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม (Triple S : Smart
 Farmer Smart Material and Smart Food)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1)  จัดงานแสดง
สินคาและความกาวหนาดาน
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพสินคาอาหารและ
เกษตรแปรรูป จํานวน 1 คร้ัง โดย
มีวิสาหกิจเขารวม ไมนอยกวา 
100  ราย

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

4,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดกิจกรรม 
Business Matching และ Mini 
Exhibition ภายในงานเพื่อใหเกิด
การเชื่อมโยงดานการคาการลงทุน
แกผูประกอบการในพื้นที่กับผูผลิต
รายใหญระดับประเทศ

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดกิจกรรม
ถายทอดองคความรูภายในงาน
โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใน
ระดับประเทศหรือระดับสากล

กิจกรรมยอยที่ 4) สรุปและ
ประเมินผลการจัดงาน

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและ
นําเสนอแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ 
โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
กิจกรรม

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

2,500,000

๑.9.3 กิจกรรมหลักที่ 9.3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทาง
การตลาดผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม Northern Thailand 
Food Valley

๑.9.4 กิจกรรมหลักที่ 9.4 สรางอัตลักษณและรอยเรียง
เร่ืองราวดวยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธ
เชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางส่ือสารตางๆ 
ที่เหมาะสม

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดสัมมนา
เปดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค เปาหมาย และ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมยอยที่ 4)  คัดเลือก
ผูประกอบการเขารวมกิจกรรม ไม
นอยกวา 20 คน

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดกิจกรรม 
Ideation and Market Validation

กิจกรรมยอยที่ 6) จัดฝกอบรม
เสริมสรางองคความรูและทักษะใน
ประเด็นการใชวิธี Storytelling

กิจกรรมยอยที่ 7) จัดฝกอบรม
เสริมสรางองคความรูและทักษะใน
ประเด็นPre-VC Coaching

กิจกรรมยอยที่ 8) จัดกิจกรรมการ
เจรจากับนักลงทุน (Angel 
Investor) เพื่อสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจและขยายตลาดตอไปใน
อนาคต(ภายในประเทศ)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและ
นําเสนอแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ 
โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
กิจกรรม

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

5,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2)  ประชาสัมพันธ
เชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางส่ือสารตางๆ 
ที่เหมาะสม

กิจกรรมยอยที่ 3) คัดเลือก
วิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน 
ไมนอยกวา 30 ราย

กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรม
เสริมสรางองคความรูและทักษะใน
ประเด็นNatural Food ไมนอย
กวา 18 ชั่วโมง

กิจกรรมยอยที่ 5  ใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
ดวยกระบวนการธรรมชาติ ไมนอย
กวา 8 Man-days

กิจกรรมยอยที่ 6  ทดสอบตลาด
ของผลิตภัณฑ

กิจกรรมยอยที่ 7  จัดกิจกรรม
สรางเครือขาย จํานวน 1 วัน

๑.9.5 กิจกรรมหลักที่ 9.5 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
ดวยกระบวนการธรรมชาติ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและ
นําเสนอแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ 
โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
กิจกรรม

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

4,500,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธ
เชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางส่ือสารตางๆ 
ที่เหมาะสม

กิจกรรมยอยที่ 3) คัดเลือก
วิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน 
ไมนอยกวา 30 ราย

กิจกรรมยอยที่ 4) ใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑเดิมดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมไมนอย
กวา 30 ผลิตภัณฑ

กิจกรรมยอยที่ 5) ทดสอบตลาด
ของผลิตภัณฑและการเจรจาจับคู
ธุรกิจ (Business Matching)
ภายในประเทศ

๑.9.6 กิจกรรมหลักที่ 9.6 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูง
เพื่อตอบโจทยความตองการของตลาด AEC



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและ
นําเสนอแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ 
โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
กิจกรรม

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

3,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธ
เชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางส่ือสารตางๆ 
ที่เหมาะสม

กิจกรรมยอยที่ 3) คัดเลือก
วิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน 
ไมนอยกวา 30 ราย

กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรม
เสริมสรางองคความรูและทักษะใน
ประเด็นนวัตกรรม (Innovation) 
การออกแบบบรรจุภัณฑ การสราง
แบรนด/ตราสินคา การตลาด 
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหา 
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพในการ
แขงขัน

๑.9.7 กิจกรรมหลักที่ 9.7 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ตามความตองการของตลาดเปาหมาย



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 6) จัด Design 
Workshop ระดมความคิดเพื่อ
คนหาเอกลักษณที่โดดเดน
ภายใตอัตลักษณ Chiang Mai 
Brand โดยการนําเอกลักษณแต
ละทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมมา
สรางสรรคบรรจุภัณฑใหมให
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดเปาหมาย
กิจกรรมยอยที่ 7) ใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อ
ออกแบบและพัฒนา  บรรจุภัณฑ
จํานวน 30 ผลิตภัณฑ พรอมทั้ง
จัดทําตนแบบ 30 ชิ้น/ผลิตภัณฑ
โดยบรรจุภัณฑจะตองคํานึงถึง
ประเด็นการใชงานการออกแบบ 
ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น เทคนิค
การผลิต เปนตน

กิจกรรมยอยที่ 1) การวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตร
ในรูปแบบสารสกัด

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ ๑ 
เชียงใหม

1,400,000

กิจกรรมยอยที่ 2) การพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง
จากสารสกัดที่มีคุณภาพ

กิจกรรมยอยที่ 3) การออกแบบ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม

๑.9.8 กิจกรรมหลักที่ 9.8 สรางมูลคาเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิง
พาณิชย



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 4) การถายทอด
เทคโนโลยีผลิตภัณฑตนแบบสูเชิง
พาณิชยใหแกผูประกอบการ

5 2 2 กิจกรรมหลักที่ 10.1 
จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนา
องคความรูและเสริมสราง
ทักษะเพื่อกาวสูการเปน
ผูประกอบการใหม 
(Startup) ไมนอยกวา 30
 คน
กิจกรรมหลักที่ 10.2 
จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือ
ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม ไมนอยกวา 
50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 10.3 
จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการ
เชื่อมโยงและสรางโอกาส
ทางการตลาด  ไมนอยกวา
 50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 10.4 
จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาดานการ
เพิ่มคุณคาและสรางมูลคา
ผลิตภัณฑ Gift & 
Lifestyle สูตลาดดิจิทัล ไม
นอยกวา 20 ราย

1) ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1
1) สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

๑๕,๐๐๐,๐๐๐๑.10  โครงการที่ 10 ยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรค (Chiang Mai Creative Innovation)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) วางแผนการ
ดําเนินกิจกรรม

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

4,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) เปดรับสมัครรับ
สมัครผูประกอบการใหมใน
อุตสาหกรรมสรางสรรคเขารวม
กิจกรรม

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดฝกอบรมใน
หัวขอ “3 Days Chiang Mai 
Startup” เพื่อสรางแรงบันดาลใจ 
และเรียนรูชีวิต Startup

กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวขอ 
“60 Hr. Training for Chiang 
Mai Startup”

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวขอ 
“48 Hr. Business Model”

กิจกรรมยอยที่ 6) จัดศึกษาดูงาน
เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดเพิ่ม
ประสบการณ

กิจกรรมยอยที่ 7) จัดกิจกรรม “1
 Days Startup Pitching” เพื่อให
ผูเขารวมโครงการนําเสนอแผนกล
ยุทธแกนักลงทุน

๑.10.๑ กิจกรรมหลักที่ 10.1 สรางสตารทอัพรุนใหมดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang Mai Creative 
Innovation Startup)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) เผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรม

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

4,500,000

กิจกรรมยอยที่ 2) รับสมัคร
วิสาหกิจ ไมนอยกวา 100 ราย 
และคัดเลือกใหเหลือ ไมนอยกวา 
50 ราย เพื่อเขารวมกิจกรรม

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดฝกอบรมให
ความรูการพัฒนารูปแบบการผลิต
และความรูอื่นที่เกี่ยวของใหกับ
กลุมเปาหมาย
3.1) การบรรยายเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับการสรางสรรค และการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพื่อใหไดแนวคิด 
(Ideation) ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑที่ชัดเจน
3.2) การศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ (ตางภูมิภาค) ที่
สามารถสรางแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค

กิจกรรมยอยที่ 4) ใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับปรุง
ผลิตภัณฑเดิม ไมนอยกวา 50 
ผลิตภัณฑ

๑.10.2 กิจกรรมหลักที่ 10.2 ยกระดับผลิตภัณฑดวย
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang Mai Creative 
Innovation Product)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดสัมมนา
เครือขายของระหวางผูเขารวม
กิจกรรมใหเกิดการเรียนรู
แลกเปลี่ยนแนวคิดการดําเนินธุรกิจ
 และสรางความสัมพันธ ซึ่งเปน
ชองทางในการขยายธุรกิจและ
สรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการ จํานวน 1 คร้ัง 1 
วัน
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดหาสถานที่ 
นําเสนอรูปแบบและกําหนด
แผนการดําเนินการจัดงาน

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

4,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธ
เชิญชวนการจัดงานผานชองทาง
สื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดกิจกรรม
ภายในงาน Chiang Mai Creative 
Innovation Festival

กิจกรรมยอยที่ 4) สรุปและ
ประเมินผลการจัดการจัดงาน

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและ
นําเสนอแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ 
โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม 
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวม
กิจกรรม

สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

2,500,000

๑.10.3 กิจกรรมหลักที่ 10.3 เชื่อมโยงและสรางโอกาส
ทางการตลาดผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิงสรางสรรค “เทศกาล
เชียงใหมนวัตกรรมเชิงสรางสรรค” (Chiang Mai Creative 
Innovation Festival)

๑.10.4 กิจกรรมหลักที่ 10.4 สงเสริมอัตลักษณและรอย
เรียงเรื่องราวเพื่อสรางมูลคาสินคา  Gift & Lifestyle ดวย
มัลติมีเดีย
(Identity and Storytelling for Digital Market)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธ
เชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางส่ือสารตางๆ 
ที่เหมาะสม

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดพิธีเปดตัว
กิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค 
ภารกิจขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
ของวิสากิจในกลุมสินคา Gift & 
Lifestyle โดยการใชวิธี 
Storytelling ไมนอยกวา 100 ราย

กิจกรรมยอยที่ 5 คัดเลือกวิสาหกิจ
เขารวมกิจกรรม จํานวน 20 ราย

กิจกรรมยอยที่ 6 จัดกิจกรรม
สงเสริมอัตลักษณและรอยเรียง
เร่ืองราวเพื่อเพิ่มคุณคา และมูลคา
ในกลุมสินคา Gift & Lifestyle สู
ตลาดดิจิทัล และเผยแพรเรื่องราว
ผลิตภัณฑผานสื่อดิจิทัล ไมนอย
กวา 20 ราย

กิจกรรมยอยที่ 7 ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

2 2 2 กิจกรรมหลักที่ 11.1 
จํานวนผูประกอบการที่
ไดรับการพัฒนาองคความรู
และเสริมสรางทักษะดาน
การประยุกตใชเทคโนโลยี
พลาสมาเพื่อการถนอม
สินคาเกษตรและอาหาร ไม
นอยกวา 30 คน
กิจกรรมหลักที่ 11.2 
จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สําหรับผูสูงอายุ ไมนอยกวา
 20 กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 5113 
จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการ
เชื่อมโยงและสรางโอกาส
ทางการตลาด  ไมนอยกวา
 50 กิจการ

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

๑๘,๕๐๐,๐๐๐

กิจกรรมยอยที่ 1) ประชุมระดม
สมองและพัฒนาแนวทาง
ประยุกตใชเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อ
การถนอมสินคาเกษตรและอาหาร
 ผานตัวแทนนักวิจัย ภาคเอกชน 
ภาคการผลิต หรือภาคการเกษตร 
จากทั้งจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
มิเอะ

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

6,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) วางแผนการ
ดําเนินกิจกรรม

๑.11 โครงการที่ 11 พัฒนาความรวมมือดานการสงเสริม
อุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ 
ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand Innovation Center : 
Chiang Mai Chapter)

๑.11.๑ กิจกรรมหลักที่ 11.1 ยกระดับความเปนผูนํา
ทางดานการถนอมสินคาเกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยี
พลาสมา(Plasma Technology for Agricultural and 
Food Product)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 3) ประชาสัมพันธ
โครงการและเปดรับสมัคร
ผูประกอบการเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 30 คน

กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการถนอมสินคา
เกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยี
พลาสมาใหกับผูประกอบการทั้ง 
30 คน

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) ในการ
ทดลองใชเทคโนโลยีพลาสมาใน
สินคาตนแบบ (model) ใหกับ
ผูประกอบการทั้ง 30 คน

กิจกรรมยอยที่ 6) ฝกการจัดทํา
แผนการตลาดและแนวทางการขอ
ทุนสนับสนุน โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง
จากจังหวัดเชียงใหม และจาก
จังหวัดมิเอะ ใหกับผูประกอบการ 
30 คน
กิจกรรมยอยที่ 7) ติดตามผล 
สรุปผลการดําเนินงาน และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดสัมมนา
ชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือก
วิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร 
จํานวน 20 กิจการ

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

7,500,000๑.11.2 กิจกรรมหลักที่ 11.2 เชียงใหมผูนําอุตสาหกรรม
อาหารสําหรับผูสูงอายุ (Chiang Mai Food for Aging Hub)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) สํารวจและ
จัดทําขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความตองการผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผสูงอายุ 
ภายในประเทศ และตางประเทศ

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดทําแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับวิสาหกิจที่ผานการคัดเลือก 
พรอมจัดทําขอมูลดานเทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่ใชในการแปรรูปสินคา 
ความเปนไปไดในการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม และแผนการตลาด 
โดยเนนผลิตภัณฑเฉพาะบุคคล 
(personalized people)

กิจกรรมยอยที่ 4) ใหคําปรึกษา
แนะนําเชิงลึกดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ พรอม
จัดทําตนแบบผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑ

กิจกรรมยอยที่ 5) ทดสอบผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรมเพื่อนําไป
ทดสอบตลาด

กิจกรรมยอยที่ 6) จัดทําขอมูล
สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 7) สงเสริมการ
จําหนายสินคาในประเทศ และเพิ่ม
ชองทางการจําหนายไปยังตลาด
กลุมเปาหมาย (Niche Market) 
เพื่อสรางการรับรูผลิตภัณฑ และ
สงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปน
ผูนําอุตสาหกรรมอาหารผูสูงอายุ

กิจกรรมยอยที่ 8) ติดตามผล 
สรุปผลการดําเนินงาน และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดประชุม
ระดมสมองเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม Mie - Thai Innovation
 Carnival 2020

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 1

5,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธ
เชิญชวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปรรูป หรือ 
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หรือ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

กิจกรรมยอยที่ 3) สัมมนาชี้แจง
กิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจเพื่อ
เขารวมกิจกรรม จํานวน 50 
กิจการกิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรม
ดานการสรางแนวทางทาง
การตลาดและเครือขายเพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรม และการคา 
การลงทุน รวมกับจังหวัดมิเอะ 
ประเทศญี่ปุน โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง
จากจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดมิ
เอะ

๑.11.3 กิจกรรมหลักที่ 11.3 ขยายโอกาสทางการตลาด
และความรวมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการคา การ
ลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thai 
Innovation Carnival 2020)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดงาน 
Mie-Thai Innovation Carnival 
2020 โดยแบงออกเปน 4 โซน 
ดังนี้
- การจับคูธุรกิจ (Business 
Matching & Pitching)
- การออกบูธสินคาของ
ผูประกอบการ
- Technology & Innovation 
Show
- Ecosystem สําหรับ SMEs
โดยมีวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 50 กิจการ และวิสาหกิจ
ที่มีศักยภาพจากจังหวัดมิเอะ ประ
เทศญีปุน จํานวน 20 กิจการ เขา
รวมงาน
กิจกรรมยอยที่ 6) ติดตามผล 
สรุปผลการดําเนินงาน และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

3 2 2 1. มูลคาการจําหนายสินคา
 15 ลานบาท
2. ผูผลิต ผูประกอบการ 
ผลิตภัณฑเดน (Privince 
Brand (Chiang Mai 
Brand) /
Halal/Organic/GI) ของ
จังหวัด ไดรับการพัฒนา
ความรูดานการตลาด ไม
นอยกวา 100 ราย
3. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ ๘๐

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม, 
สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม

      12,250,000.00

กิจกรรมยอยที่ 1 กิจกรรมอบรม
ใหความรูผูผลิต/ผูประกอบการ 

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

           367,300.00

กิจกรรมยอยที่ 2 การสนับสนุน
การใชตราสัญลักษณผลิตภัณฑ
เมืองเชียงใหม (CHIANG MAI 
BRAND)

           125,700.00

กิจกรรมยอยที่ 3 การดําเนินการ
กระบวนการเพื่อใหสินคาไดรับ
เครื่องหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
(GI)

           107,000.00

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

         2,500,000.00

1.12.1 กิจกรรมหลักที่ 12.1 การพัฒนาผูประกอบการ
เพื่อปรับ/ยกระดับใหมีมาตรฐาน สามารถเขารับการรับรอง/
ขอใชตราสัญลักษณ/มาตรฐาน (Privince Brand (Chiang 
Mai Brand) /Halal/Organic/GI)

1.12.2 กิจกรรมหลักทื่ 12.2 กิจกรรมสรางเครือขายทาง
การคา ระหวางผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม กับ
ผูประกอบการคาภายในประเทศ จํานวน 4 คร้ัง คร้ังละ 30
 คน จํานวน 2 วัน  พรอมใหความรูดานการพัฒนาตลาด
และผลิตภัณฑ

1.12 โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับ
ผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

         4,000,000.00

กิจกรรมยอยที่ 1 สานสัมพันธ
บานพี่เมืองนอง จังหวัดเชียงใหม 
กับ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

         3,000,000.00

กิจกรรมยอยที่ 2 สานสัมพันธ
บานพี่เมืองนอง จังหวัดเชียงใหม 
กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

         2,000,000.00

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

           150,000.00

4 2 2 รายไดจากการจําหนาย
สินคาผลิตภัณฑชุมชน  
OTOP เพิ่มขึ้น

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงใหม

      10,000,000.00

         3,000,000.00

         7,000,000.00

1.13.1 กิจกรรมหลักที่ 13.1 ประชาสัมพันธการจัด 
Unseen Lanna 2021

1.13.2 กิจกรรมหลักที่ 13.2 จัดงาน Unseen Lanna 
2020 จํานวน 1  คร้ัง (ระยะเวลา 7 วัน) 200 บูธ

1.12.5 กิจกรรมยอยที่ 12.5 การบริหารจัดการและ
ติดตามผลการดําเนินงาน

1.13 โครงการ Unseen Lanna  2020   

1.12.3 กิจกรรมหลักที่ 12.3 การสงเสริมและขยายตลาด
ในประเทศ โดยการนําผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคา
นานาชาติในประเทศ  จํานวน 2 คร้ัง

1.12.4 กิจกรรมหลักที่ 2.14 การสงเสริมความสัมพันธ
บานพี่เมืองนอง(SISTER City)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

6 2 2 1. จํานวนผูประกอบการ 
SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่
ไดรับการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในโครงการ CBEC
 สูตลาดจีนจํานวน 200 ราย
2. จํานวนสินคาของ
ผูประกอบการที่เขารวม
โครงการที่ผานการคัดเลือก
เพื่อมาจัดทําเนื้อหาสงเสริม
การขายภาษาจีนจํานวน 
๑๐๐ รายการ (จาก ๑๐๐ 
ผูประกอบการ) จัดทําเปน
สื่อประชาสัมพันธในแบบ
รูปเลมวารสารภาษาจีน
สําหรับประชาสัมพันธสินคา
3.มีการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธและแสดง
สินคาที่ผานการคัดเลือก
จํานวน ๒ ครั้ง

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

        2,596,200.00

กิจกรรมยอยที่ 1 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจํานวน 200 ราย

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

           915,200.00

กิจกรรมยอยที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาและคัดเลือก
ผลิตภัณฑ 200 ราย

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

           581,000.00

กิจกรรมยอยที่ 3  จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธสินคาพรอมเนื้อหา
ภาษาจีนในรูปแบบวารสาร

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

           600,000.00

1.14.1 กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาผูประกอบการ SMEs 
เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน CBEC

1.14 โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนเชียงใหมเขาสูตลาดจีนผานชองทาง Cross Border
 E-commerce



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 4 การ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑที่ผาน
การคัดเลือก

สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

           500,000.00

        234,651,980รวมทั้งสิ้น



แบบ จ.๒

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

1 4 แผนงานที่ 5 
พัฒนาคุณภาพ
คนและสุขภาวะ
ใหเหมาะสมตาม
ชวงวัย และ
ความหลากหลาย
ของประชากร

1. ตัวชี้วัดระยะสั้น
    - มีแนวทางการจัดการแกไข
ปญหาภาวะทุพโภชนาการ (อวน  
ผอม  เตี้ย) ระดับจังหวัด
2. ตัวชี้วัดระยะยาว (ประเมินผลป
การศึกษา 2563 - 2564)
    - มีโรงเรียนเปนศูนยแลกเปลี่ยน
การเรียนรู การขยายผล  เผยแพร สู
สาธารณะ 
    - มีแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย
 และมาตรการ การแกไขปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการจังหวัดเชียงใหม

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

1,920,000

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

146,000

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

474,000

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

400,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ 
คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

1.โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (4)

       ๑.๑  โครงการที่ 1.โครงการสรางเสริมสุขภาวะและ
แกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร

           ๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 ประชุมคณะทํางาน
สวนราชการจังหวัดเชียงใหมฯ

          ๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 สรางเครือขายสายเสริม
พลัง (MEET- Monitoring and Empowerment 
Evaluation Team) ระหวางองคกรภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน และกลุมเปาหมาย

          ๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเทคโนโลยีชุด
ความรู สื่อ คูมือ และขอมูลฯ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

900,000

2 4 แผนงานที่ 4 
เสริมสรางความ
พรอมการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ

1. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. จํานวนครอบครัวที่มีผูสูงอายุ
ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  
3. จํานวนเครือขายผูสูงอายุและ
ชุมชนที่มีความตระหนักในการ
ดูแลและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
4. จํานวนผูที่กําลังจะเขาสูวัย
ผูสูงอายุ อายุตั้งแต 40-๕๕ ป 
ไดรับการพัฒนา
5. จํานวนธุรกิจเพื่อสังคมผูสูงอายุ
ที่เกิดขึ้น 

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

5,945,300

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดสมัชชาผูสูงอายุจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

99,000

กิจกรรมยอยที่ 2)การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อ “เติมรู เตรียมพรอม กอนสูงวัย

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

238,500

กิจกรรมยอยที่ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

176,500

          ๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 จัดเวทีสื่อสารเผยแพร
สาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนานโยบายและมาตรการ 
วาดวยการปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และแกไขปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน

     ๑.๒  โครงการที่ ๒.โครงการเชียงใหมสังคมสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ

         ๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.1. การพัฒนาศักยภาพ 
ผูสูงอายุ ใหอยูในสังคมอยางเปนสุขและพัฒนาครอบครัว 
และชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 4)จัดมหกรรมวันผูสูงอายุ
แหงชาติ ประจําป 256๓

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

378,600

กิจกรรมยอยที่ 5)จัดอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุสูสังคมผูสูงอายุอยางมี
คุณภาพ ๕ มิติ

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

537,600

กิจกรรมยอยที่ 6)การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน (Day 
Care)

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

255,600

กิจกรรมยอยที่ 7)กิจกรรมเสริมสรางความ
เขมแข็งครอบครัวผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

223,000

กิจกรรมยอยที่ 8)การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

271,800

กิจกรรมยอยที่ 9)เวทีถอดบทเรียนและ
บริหารจัดการองคความรู

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

91,200

กิจกรรมยอยที่ 1) สัมมนา “ธุรกิจเพื่อสังคม 
สรางความมั่นคงใหกับผูสูงอายุ”

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

143,100        ๑.2.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.2 พัฒนาธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ 
และตลาดผลิตภัณฑและบริการเพื่อผูสูงอายุ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาการจัดการองคกร
สูธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

86,000

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการเพื่อผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

210,400

กิจกรรมยอยที่ 4) พัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อ
ผูสูงอายุกับการสรางตลาดยุคใหม

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

85,200

กิจกรรมยอยที่ 5) การติดตามประเมินผล สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

107,200

กิจกรรมยอยที่ 6) การประชาสัมพันธธุรกิจ
เพื่อผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

237,900

กิจกรรมยอยที่ 7) จัดงานมหกรรมSocial 
Enterprise ธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

253,200

กิจกรรมยอยที่ 8) จัดประชุมสรุปและ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

77,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) สัแรงงานผูสูงอายุตนแบบ
จังหวัดเชียงใหม  (ยกยองแรงงานผูสูงอายุที่
เปนตนแบบและเผยแพรประชาสัมพันธผาน
สื่อตาง ๆ )

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

262,500

กิจกรรมยอยที่ 2) เตรียมความพรอมแก
ลูกจางกอนเขาสูวัยเกษียณ

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

200,000

กิจกรรมยอยที่ 3)  สถานประกอบการ
ตนแบบในการจางงานผูสูงอายุ

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

100,000

กิจกรรมยอยที่ 4) การบริการสุขภาพดวย
ภูมิปญญาลานนา

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

229,100

กิจกรรมยอยที่ 5) การทําผลิตภัณฑจาก
ผลผลิตในทองถิ่น

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

151,900

กิจกรรมยอยที่ 6) มหกรรม ๑๐๘ อาชีพ 
สงเสริมการจางงานผูสูงวัย

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

1,530,000

        ๑.2.3 กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาแรงงานสูงวัย
เชียงใหม พัฒนากาวไกล สูความมั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

3 4 แผนงานที่  6    
ลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคม 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

๑. มีการขับเคล่ือนกลไกการ
ทํางาน สงเสริมบุคลากร และ/
หรือกลุมเปาหมาย ใหมีความรู 
ความเขาใจ ตระหนัก นอมนํา
ศาสตรพระราชาไปปรับใชอยาง
เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนการ
ทํางานเพื่อขยายผลไปสูพื้นที่เพื่อ
สนองพระราชดําริ (คาเปาหมาย: 
รอยละ 80 
ของกลุมเปาหมาย)
2. มีการประชาสัมพันธการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริใน
รูปแบบตางๆ อยางเหมาะสม (คา
เปาหมาย: อยางนอย 1 ประเภท
และ/หรือ 1 ชองทาง)

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

12,066,340          1.3 โครงการที่ 3.โครงการขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

3. จํานวนของประชาชนในการ
เขาถึงระบบฐานขอมูลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหมเพิ่มขึ้น (คาเปาหมาย: 
รอยละ 1)
4. มีการปกปกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว (คาเปาหมาย: อยางนอย 
500 ตน)
5. มีการดําเนินการติดตามการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
(คาเปาหมาย: อยางนอย 2 คร้ัง)

กิจกรรมยอยที่ 1) ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

100,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

175,640

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

500,000

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

700,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสอันสําคัญของสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม

500,000

               ๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1.กิจกรรมวางแผน
การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

               ๑.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2.กิจกรรมเสริมสราง
องคความรูในการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม               ๑.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3.กิจกรรมจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธงานการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

               ๑.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4.กิจกรรมปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) บํารุงรักษาตนไม โดยการ
มีสวนรวม

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม

67,500

กิจกรรมยอยที่ 1) การอบรมเกษตรกรสูการ
พึ่งพาตนเอง

สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6

131,600

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรียตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 7

800,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม

890,100

กิจกรรมยอยที่ 4) การสนับสนุนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ทําการปกคอง
อําเภอฝาง

1,719,500

กิจกรรมยอยที่ 5) การนอมนําศาสตร
พระราชาสูการปฏิบัติ

อําเภอทุกอําเภอ 1,250,000

กิจกรรมยอยที่ 6) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

1,190,000

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

1,500,000

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

1,500,000

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

1,042,000

               ๑.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5.กิจกรรมสนับสนุน
การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม

               ๑.3.6 กิจกรรมหลักที่ 3.6.กิจกรรมแสดง
นิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหมเชียงใหม               ๑.3.7 กิจกรรมหลักที่ 3.7 กิจกรรมศึกษาดู
งานการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่
ตนแบบทุกมิติ               ๑.3.8 กิจกรรมหลักที่ 3.8 กิจกรรมการบริหาร
จัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

4 4 แผนงานที่  6    
ลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคม 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

๑. มีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหมและคณะทํางานประสาน
การดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ปที่หก 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
 2564) เพื่อวางแผนการ
ดําเนินการขับเคล่ือน กํากับ และ
ติดตาม 
การดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (คาเปาหมาย : 
อยางนอย 3 คร้ัง)

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

1,630,000          1.4 โครงการที่ 4. โครงการการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

2. มีการจัดนิทรรศการในงานการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (คา
เปาหมาย : จํานวน 1 คร้ัง)
3. มีการจัดแสดงผลการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-ราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม ของสถานศึกษาและ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (คา
เปาหมาย : จํานวน 1 คร้ัง)
4. มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน/ความกาวหนาการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม 
จากหนวยงานที่เขารวมสนอง
พระราชดําริ (คาเปาหมาย : อยาง
นอย 2 คร้ัง)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

32,400

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชุมคณะทํางาน
ประสานการดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม ระยะ 
5 ปที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
 2564)

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

67,600

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

800,000

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

480,000

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

250,000

               ๑.4๑ กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมวางแผน
การสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการขับเคล่ือน
และขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

               ๑.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2 กิจกรรมจัด
นิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                ๑.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมจัด
แสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                ๑.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมติดตาม 
รวบรวมขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม 
(อพ.สธ.-ชม.)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

5 4 แผนงานที่ 3  
สงเสริมคุณธรรม 
จิตสาธารณะ 
และประชารัฐ

๑.พระภิกษุซึ่งเขารวมกิจกรรม
เปนผูมีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการวัดไดอยางถูกตอง 
ไมนอยกวารอยละ ๙๐
๒. ผูนําชุมชนซึ่งเขารวมกิจกรรม
เปนผูมีความรูความเขาใจในการ
สงเสริมใหประชาชนในชุมชน
สามารถนําหลักคุณธรรม
จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช
ในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
ไมนอยกวารอยละ ๙๐

สนง.
พระพุทธศาสนา 

  จ.เชียงใหม

1,103,000

สนง.
พระพุทธศาสนา  

 จ.เชียงใหม

383,000

สนง.
พระพุทธศาสนา  

 จ.เชียงใหม

720,000

          1.5 โครงการที่ 5.1 สงเสริมการนําหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต

               ๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 การพัฒนา
ศักยภาพของพระภิกษุในการบริหารจัดการวัด

               ๑.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.2 การฝกอบรมผูนํา
ชุมชนเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

6 4 แผนงานที่  6    
ลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคม 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

1.แรงงานนอกระบบ แรงงานคน
พิการ ผูประกอบการ เครือขาย
แรงงานนอกระบบ ที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะ ฝมือ มีความรูความ
เขาใจกฎหมายคุมครองแรงงาน มี
หลักประกันสังคม เพิ่มขึ้น
2.รอยละของจํานวนผูผานการ
อบรมมีการนําความรูที่ไดรับนําไป
ถายทอดใหแกประชาชนในชุมชน
ได และมีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทราบ
3.เปาหมายระยะแรก ใหความรู
กฎหมายแกประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน ๑๐ อําเภอ  จํานวน 
๑,๐๐๐ คน  ประชาชนในพื้นที่ มี
ความรูความเขาใจกฎหมายดาน
การบังคับคดีและกฎหมายที่
เกี่ยวของ เกิดเครือขายใหความรู
กฎหมายดานการบังคับคดี

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

2,937,000          1.6 โครงการที่ 6.1 โครงการสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) มหกรรมรวมพลคนอาสา
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

1,017,000

กิจกรรมยอยที่ 2) เสริมสรางความรูดานการ
คุมครองแรงงานและความปลอดภัยในการ
ทํางานแกผูรับงานไปทําที่บาน และแรงงาน
ภาคเกษตรกรรม

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

120,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การขยายความมั่นคง
ใหกับแรงงานนอกระบบดวยมาตรา 40

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด

เชียงใหม

200,000

สนง.ยุติธรรม  
จังหวัดเชียงใหม

1,000,000

สนง.บังคับคดี 
จังหวัดเชียงใหม

600,000

               ๑.6.๑ กิจกรรมหลักที่ 6.1 สรางพลังเครือขาย
แรงงานลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

               ๑.6.2 กิจกรรมหลักที่ 6.2 อบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพดานการเปนวิทยากรใหกับคณะกรรมการศูนย
ยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน และผูนําชุมชน

               ๑.6.3 กิจกรรมหลักที่ 6.3 การสรางการรับรู
ดานกฎหมายดานการบังคบคดีและกฎหมายที่เกี่ยวของให
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

7 3 แผนงานที่ 1 
พัฒนาสู

ศูนยกลาง
การศึกษาของ

ภูมิภาคดวยความ
เปนเลิศ         
ดานการศึกษา 
และการเรียนรู

ตลอดชีวิต

1. รอยละ 80 ของผูเขารวม
กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาที่
มีความจําเปนในการสื่อสารและ
การประกอบอาชีพ มีทักษะการใช
ภาษาที่ดีขึ้น
 2. รอยละ 90 ของนักศึกษา
อาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมี
ความพรอมกอนสูตลาดแรงงานใน
ประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
 3. จังหวัดเชียงใหมที่ฐานขอมูล
ทางการศึกษา (Big Data)
 4. สามารถสรางกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสตีมเพื่อสราง
นวัตกรรมลานนา ที่มุงสราง
นวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
 ไมต่ํากวา 6 ชุดกิจกรรม และครู
ในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อการจัดการ
เรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีม
เพื่อสรางนวัตกรรมลานนา ไม
นอยกวา 200 คน

สํานักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดเชียงใหม

29,280,000          1.7 โครงการที่ 7.1 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยดานสุขภาพและความ
เปนอยูสูการจัดการศึกษา
ทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทย
และตางประเทศที่อาศัยอยูใน
จังหวัด
 6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active 
Learning เพื่อเตรียมความพรอม
สูการเปน Smart City ของจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดซื้อจัดจางระบบและ
ฮารดแวรระบบ พรอมอบรมการใชงานและ
บํารุงรักษาระบบ

สํานักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดเชียงใหม

157,950

กิจกรรมยอยที่ 2) Let Language Leads 
Your Life

117,500

กิจกรรมยอยที่ 3) English for fun ตลาด
หรรษา

102,500

กิจกรรมยอยที่ 4) Be a Cultural 
Ambassador through English 
Communication

334,850

กิจกรรมยอยที่ 5) Inspiration in English 
for Fun Camp

334,850

กิจกรรมยอยที่ 6) No Boundaries for 
Speaking English & Chinese

117,500

กิจกรรมยอยที่ 7) English for Airframe 334,850

               ๑.7.๑ กิจกรรมหลักที่ 7.1 สการพัฒนาทักษะ
ดานภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

สํานักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดเชียงใหม

2,780,000

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดซื้อจัดจางระบบและ
ฮารดแวรระบบ พรอมอบรมการใชงานและ
บํารุงรักษาระบบ

สํานักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดเชียงใหม

5,800,000

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดประชุมหัวหนาสวน/
หนวยงานทางการศึกษาภาครัฐ/ภาคเอกชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดเชียงใหม

100,000

กิจกรรมยอยที่ 3) ประชุมคณะกรรมการ
กําหนด TOR ระบบ/Hardware ระบบ

50,000

กิจกรรมยอยที่ 4) ติดตามประเมินผล
โครงการ

50,000

สํานักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดเชียงใหม

4,500,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมการวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทย
และตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดเชียงใหม

1,075,500

               ๑.7.2 กิจกรรมหลักที่ 7.2 การพัฒนาความ
พรอมของนักเรียน นักศึกษา กอนสูตลาดแรงงานในประเทศ
และกลุมประเทศอาเซียน

               ๑.7.3 กิจกรรมหลักที่ 7.3 การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม (Big Data)

               ๑.7.4 กิจกรรมหลักที่ 7.4 การพัฒนาครูและ
นักเรียนดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรม
ลานนา (Teacher and Student development by 
STEAM Framework for the Creation of Lanna 
Innovation)               ๑.7.5 กิจกรรมหลักที่ 7.5 การบูรณาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการดูแลสุขภาพและความ
เปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทย
และตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการสรางและ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทย
และตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม

1,082,000

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมการพัฒนา 
Application สําหรับเยาวชน ประชาชน ใน
การใหขอมูลดานสุขภาพและความเปนอยู
สําหรับผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่
อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม

1,324,000

กิจกรรมยอยที่ 4) การขยายผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความ
เปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลางสังคม
ผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยู
ในจังหวัดเชียงใหม

2,518,500

กิจกรรมยอยที่ 1) การวิเคราะหคุณลักษณะ
ของผูเรียนที่จะเปนพลเมือง Smart City 
ของจังหวัดเชียงใหม และสมรรถนะครู 
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานผาน Active Learning เพื่อ
เตรียมความพรอมสูการเปน Smart City 
ของจังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
ศึกษาธิการ 

จังหวัดเชียงใหม

1,461,500

กิจกรรมยอยที่ 2) การหาแนวทาง/รูปแบบ
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเปนพลเมือง 
Smart City ของจังหวัดเชียงใหม

957,000

               ๑.7.6 กิจกรรมหลักที่ 7.6 การพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning เพื่อเตรียม
ความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 3) การสรางและพัฒนา
รูปแบบในการจัดการศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning 
เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City
 ของจังหวัดเชียงใหม

2,035,000

กิจกรรมยอยที่ 4) สงเสริมคุณลักษณะของ
ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเปน
พลเมือง Smart City ของจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน ๑๐  โรงเรียน

4,046,500

8 4 แผนงานที่  6    
ลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคม 
ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูและ
สามารถนําไปใชประกอบอาชีพได
 2. ผูเขารวมโครงการสามารถ
สรางรายไดเพิ่ม ๓. ผูเขารวม
โครงการสามารถไปขยายผลตอใน
พื้นที่

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

เชียงใหม

4,692,000

กิจกรรมยอยที่ ๑ อบรมศูนยการเรียนรู
เกษตรอินทรียและการเพาะเมล็ดพันธุ

มณฑลทหารบก  
  ที่ 33

593,600

กิจกรรมยอยที่ ๒ อบรมและสงเสริมเลี้ยง
ปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,094,800

กิจกรรมยอยที่ 3  อบรมและสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงไกพื้นเมืองพันธุกระดูกดํา

614,100

กิจกรรมที่ ๔ อบรมและสงเสริมเลี้ยงหมูปา
และสุกรพันธุเหมยซาน

662,100

กิจกรรมที่ ๕  อบรมและสงเสริมเลี้ยงเปด
พันธุไข

517,600

กิจกรรมที่ ๖  อบรบและสงเสริมเพาะเลี้ยง
กบนา

425,600

กิจกรรมที่ ๗  อบรบและการเพาะเห็ดนางฟา 298,600
กิจกรรมที่ ๘  อบรบและสงเสริมเลี้ยงจิ้งโกรง 485,600

59,573,640

               ๑.8.1 กิจกรรมหลักที่ 8.1 จัดฝกอบรม
ประชาชน จํานวน 8 รุน

รวมทั้งสิ้น

        1.8 โครงการที่ 8.1 โครงการเดินตามรอยเทาพอ



แบบ จ.๒

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

6 5 1 1. รอยละของพื้นที่ไดรับการ
พัฒนาดานการอนุรักษดินและ
น้ําที่ไดจัดทําตามมาตรการใน
การอนุรักษดินและน้ําให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รอยละ
 75
2. พื้นที่สูงไดรับการสงเสริมการ
อนุรักษดินและน้ํา จํานวน ๕ แหง
3. รอยละของจํานวนเกษตรกร
ไดรับการสงเสริมใหไดรับความรู
ดานการปรับปรุงบํารุงดิน  รอย
ละ 75
4. จํานวนเขื่อนปองกันตลิงที่
ไดรับการกอสรางเพื่อลดการกัด
เซาะตลิ่ง 1 แหง

1. สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6
2. สถานีพัฒนา
ที่ดินเชียงใหม
3. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
4. สํานักงาน
โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด
เชียงใหม

          12,352,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางเขื่อนปองกัน
ตลิ่งริมลําหวยแมโปง บานหวยอาง ม.6 
ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด

สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม

             9,290,000

กิจกรรมยอยที่ 2) การบริหารโครงการ
และติดตามประเมินผล

                100,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

๑.  โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (4)
๑.1  โครงการที่ 1 ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน

๑.1.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 ปองกันการพังทลายของพื้นที่
ตลิ่งริมน้ํา



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรูดานการอนุรักษดินและ
น้ําใหชุมชน พื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 5 พื้นที่

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

                251,000

กิจกรรมยอยที่ 2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมการเพาะหญาแฝกใน
ชุมชนพื้นที่สูง

                251,000

กิจกรรมยอยที่ 3) สนับสนุนการจัดทํา
แปลงเพาะหญาแฝกในชุมชนพื้นที่สูง

                600,000

กิจกรรมยอยที่ 4) การบริหารโครงการ
และติดตามประเมินผล

                110,000

กิจกรรมยอยที่ 1) วางแผนการวางระบบ
อนุรักษดินและน้ําตามมาตรการอนุรักษดิน
 และน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6

                140,000

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดทําระบบอนุรักษดิน
และน้ําประกอบดวย คูรับน้ํารอบเขา 
รวมกับการปลูกหญาแฝก บอดักตะกอนดิน

             1,080,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การสาธิตและถายทอด
องคความรูดานการอนุรักษดินและน้ําและ
การทําการเกษตรกรรมในพื้นที่สูงชัน

                  50,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การสงเสริมการปลูก
ปอเทืองเพื่อจัดทําปุยพืชสดและการพัฒนา
เพื่อการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6

                300,000

๑.1.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 เผยแพรองคความรูดานการ
อนุรักษดินใหชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

๑.1.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณของดิน

๑.1.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 จัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อ
ปองกันการชะลางพังทลายของดิน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) การสาธิตไถกลบ
ปอเทืองเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน

                180,000

3 5 2 1.พื้นที่ระบบนิเวศตนน้ําที่ไดรับ
การฟนฟู
2.จํานวนปริมาณแหลงเก็บน้ํา,
แหลงระบายน้ําไดรับการพัฒนา
3.พื้นที่ตนแบบที่มีระบบแจง
เตือนภัยทางธรรมชาติเละมลพิษ
4.คุณภาพน้ําในพื้นที่เปาหมาย
ไดรับการฟนฟู

 1. โครงการ
ชลประทาน
เชียงใหม  
สํานักงาน
ชลประทานที่ 1
 2. สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16
 3. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
 4. สํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล สาขา
ภาคเหนือตอนบน
 5. สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่
 1
 6. ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
เชียงใหม

          38,492,100๑.2  โครงการที่ 2 จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) ปรับปรุงคลองแมขา
นอย ระยะที่ 1 พรอมอาคารประกอบ

โครงการ
ชลประทาน / 
สนง.ชลประทาน
ที่ 1

           20,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ตรวจและบังคับใช
กฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษและตรวจ 
ติดตามการดําเนินงานตามคําสั่งทางการ
ปกครอง

สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่
 1

                250,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ตรวจสอบคุณภาพนํ้า
คลองแมขา

                  50,000

กิจกรรมยอยที่ 3) ฝกอบรมเชิงเทคนิค
ใหกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้ง
เกินคามาตรฐานและการบังคับใชกฎหมาย
กับ แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้งเกิน
มาตรฐาน

                100,200

กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมสรางเครือขาย
การมีสวนรวมและเฝาระวังคลองแมขา

                154,400

กิจกรรมยอยที่ 5) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เครือขายการมีสวนรวมและภาคสวนที่
เกี่ยวของ

                100,200

กิจกรรมยอยที่ 6) อบรมพัฒนาเครือขาย
การมีสวนรวมและเฝาระวังคลองแมขา

                100,200

กิจกรรมยอยที่ 7) จัดกิจกรรมสืบชะตา
คลองแมขา “แมขา สายน้ํา สายเลือด คน
เชียงใหม”

                100,000

กิจกรรมยอยที่ 8) กิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก 
5 มิถุนายน

                100,000

๑.2.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.1 จัดหาและสนับสนุนแหลงน้ํา
ตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแมขา

๑.2.๒ กิจกรรมหลักที่ 2.2 การเฝาระวังตรวจและบังคับใช
กฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษและสรางเครือขายเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 9) กิจรรมรณรงค
ประชาสัมพันธ “เรารักษคลองแมขา” 
เนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ําคู 
คลองแหงชาติ 20 กันยายน

                100,000

กิจกรรมยอยที่ 10) กิจรรมรณรงค
ประชาสัมพันธเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย 
4 ธันวาคม

                100,000

กิจกรรมยอยที่ 11) กิจรรมรณรงค
ประชาสัมพันธเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ

                175,000

กิจกรรมยอยที่ 12) กิจรรมรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรูผานสื่อ

                100,000

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดสัมมนาและฝกอบรม
เพื่อใชในการดําเนินการจัดฝกอบรมให 
ความรูเจาหนาที่ในการใชเคร่ืองวัด
ปริมาณน้ําฝน Reatime Rain Guage

สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16

                  55,000

กิจกรรมยอยที่ 2)  จัดซื้อเครื่องวัด
ปริมาณน้ําฝน Reatime Rain Guage 
จํานวน 35 เครื่อง

             1,260,000

กิจกรรมยอยที่ 1)  ปรับปรุงระบบนิเวศ
ตนน้ํา

สํานักบรหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16

             2,673,000

กิจกรรมยอยที่ 2) เพาะชํากลาแฝก                 483,000

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดกิจกรรมตนน้ําสัญจร                 160,000

กิจกรรมยอยที่ 4) จัดทําปายแนวเขตปา
อนุรักษตนน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม

                  90,000

กิจกรรมยอยที่ 5) เครือขายอนุรักษตนน้ํา 
  1 เครือขาย

                  80,300

๑.2.3 กิจกรรมหลักที่ 2.3 เตรียมความพรอมเพื่อการเตือน
ภัยสถานการณน้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลมแหลงทองเที่ยว
ในอุทยานแหงชาติ

๑.2.4 กิจกรรมหลักที่ 2.4 ปรับปรุงระบบนเวศตนน้ํา



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 6) ฝกอบรมการอนุรักษ
ดินและน้ําในพื้นที่ตนน้ํา

                107,600

กิจกรรมยอยที่ 7) ตรวจติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

                  92,800

กิจกรรมยอยที่ 1) สํารวจจุดที่จะวาง
เครื่องมือเฝาระวัง

สํานักงาน
ทรัพยากร

ธรรมชาติฯ/

                  50,000

กิจกรรมยอยที่ 2) วิจัยและพัฒนา
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่

สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
สาขา ภาคเหนือ

ตอนบน

                525,000

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ําตามจุดตางๆ ดวยนวัตกรรมดิจิทัล

                420,000

กิจกรรมยอยที่ 4) ทดสอบติดตั้งเคร่ืองมือ
และระบบใหกับหนวยงานนํารอง

                184,000

กิจกรรมยอยที่ 5) อบรบการใชระบบแจง
เตือนคุณภาพน้ําในคลองแมขา

                  20,400

กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางคลองสงน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร จาก
สะพาน เขาหมูบาน หมูที่ 1 บานกลาง ถึง
ฝายทดน้ําลําเหมืองสะหรี หมูที่ 5 บาน
สารภี ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม

             2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2) เรียงหินยาแนว หมูที่ 9
 บานริมวาง (บริเวณคันดินลําน้ําวาง) ต.
ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม

             1,937,000

๑.2.5 กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพ
น้ําในคลองแมขาโดยเทคโนโลยีดิจิทัล

๑.2.6 กิจกรรมหลักที่ 2.6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ํา
ชุมชน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 3) กอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด ชอย 11 
เชื่อมชอย 12 บานสหกรณ 4 หมูที่ 4 
ตําบลบานสหกรณ อ.แมออน จ.เชียงใหม

                550,000

กิจกรรมยอยที่ 4) กอสรางฝายน้ําลน ลํา
เหมืองแมทาชาง หมูที่ 9 ต.หางดง   อ.
หางดง จ.เชียงใหม

                278,000

กิจกรรมยอยที่ 5) กอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานขวงเปาใต หมูที่ 
6 บานขวงเปา หมูที่ 19 ต.บานแปะ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

             2,046,000

กิจกรรมยอยที่ 6) กอสรางพนังกันดินรูป
ตัวยู ลําเหมืองแมด บานรวมน้ําใจขวงเปา
 ม.11 ต.ขวงเปา (เขตเทศบาลตําบล
จอมทอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

             2,441,000

กิจกรรมยอยที่ 7) ขุดลอกลําหวยแมทะลบ
 หมู 4 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.
เชียงใหม

             1,073,000

กิจกรรมยอยที่ 8) ขุดลอกลําหวยโปงขอย
 หมู 2 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.
เชียงใหม

                536,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

1 5 2 จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศ
เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง 

(จํานวน 13 วัน)

1. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
2. สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16
3. สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่
 1
4. สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 6
5. สํานักงาน
พลังงานจังหวัด
เชียงใหม
6. ที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
เชียงใหม
7. สํานักงาน
เกษตรจังหวัด
เชียงใหม

           14,152,100

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมการจัดการไฟ
ปา ตามมาตรการปองกันเพื่อลดปญหาการ
เกิด
มลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่โลง
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

1,311,000             

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการ
ลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา

             2,630,000

๑.3  โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1 การแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปาจังหวัดเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมศูนย
อํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๓ (ประชุมคณะทํางานศูนย
อํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปาจังหวัดเชียงใหม)

                105,500

กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมการบริหาร
จัดการ อํานวยการของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานดาน
มลพิษหมอกควันไฟปาในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

                158,300

กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปาการเผยแพรขอมูล
ผานสื่อตางๆ

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 6) การบริหารโครงการ 
และติดตามประเมินผล

                416,000

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําแนวกันไฟ มิให
ลุกลามเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติและ
ปาอนุรักษ

สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่
 1/สํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษที่ 16

1,850,400

กิจกรรมยอยที่ 1) โรงเรียนคัดเลือก
ตัวแทนอาจารยและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเขารวมศึกษาดูงานศูนย  การ
เรียนรูดานพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน

สนง.พลังงาน
จังหวัดเชียงใหม

                997,200๑.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
อนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม

๑.3.๒ กิจกรรมหลักที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกัน
รักษาปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2)  สนับสนุนใหเกิด
โครงงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดาน
พลังงาน เพื่อลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรในที่โลงแจง

             1,200,000

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมนําเสนอผลงาน
โครงงานของนักเรียนแตละโรงเรียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดดานการจัด
การพลังงานในสถานศึกษา

                241,000

กิจกรรมยอยที่ 4) สรุปการติดตามและ
การประเมินผลโครงการ

                312,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การวางแผนพื้นที่  
คัดเลือกพื้นที่ปลูกรวมกับการทําความ
เขาใจรวมกับเกษตรกร และออกแบบ
สํารวจออกแบบ

สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6

                200,000

กิจกรรมยอยที่ 2) การปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดิน
และน้ําเพื่อลดปญหาหมอกควัน

             1,485,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การสงเสริมสาธิตการ
ทําการเกษตรกรรมตามศาสตรพระราชา

                145,700

กิจกรรมยอยที่ 1) ลงพื้นที่เสริมสราง
ความรูความเขาใจใหกับประชาชน และ
สามารถการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่เพื่อ
แกไขปญหาหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม

             1,300,000

๑.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4 การลดปญหาหมอกควันจาก
การปรับทัศนคติเกษตรกร เพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยว
ดวยระบบอนุรักษดินและน้ํารวมกับการทําการเกษตรตาม
แนวทางศาสตรพระราชา

๑.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5 เสริมสรางความรู ความเขาใจ
การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) ถายทอดความรู
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเปน
การปลูกไมผล/ไมยืนตน

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

                575,000

กิจกรรมยอยที่ 2)  สนับสนุนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช

                460,000

กิจกรรมยอยที่ 3) สรางการรับรูการผลิต
ไมผล/ไมยืนตนที่แปลงเกษตรกรตัวอยาง 
เพื่อมาปรับใชในพื้นที่ ผูนํากลุมเกษตรกร 
พรอมดวยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

                151,500

กิจกรรมยอยที่ 4) การประชาสัมพันธ 
การติดตาม/ประเมินผลและจัดทํารายงาน
ผล
การปฏิบัติงาน

                113,500

๑.3.6 กิจกรรมหลักที่ 3.6 สรางความเขมแข็งแกชุมชน
เกษตรปลอดการเผาเพื่อแกไขปญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

2 5 3 1. ราษฎรผูยากไรมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น 
2.ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่
เปาหมายไดรับการฟนฟูรักษา
3.  มีศูนยการเรียนรูดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 1 แหง เพื่อ
เผยแพรองคความรู

1.  สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไม 
ที่ 1 (เชียงใหม)
2.  สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 
16 (เชียงใหม)
3.  สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
4.  สถานี
พัฒนาการ
เกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวย
เมืองงาม อําเภอ
แมอาย จังหวัด
เชียงใหม

           30,355,500

กิจกรรมยอยที่ 1) เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชน "สวนปาประชารัฐ" เพื่อความสุข
ของคนไทย

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

             2,145,000

กิจกรรมยอยที่ 2) การสงเสริมใหทองถิ่น
พัฒนาเครือขายดานสิ่งแวดลอม เพื่อให
เกิดการมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม

             1,232,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การบริหารโครงการ
และติดตามประเมินผล

                  94,000

๑.4.๑ กิจกรรมหลักที่ 4.1 สรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทําระบบบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวในชุมชน

๑.4  โครงการที่ 4 สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) การสงเสริมระบบวน
เกษตรในพื้นที่ทําไรหมุนเวียน

สํานักบรหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16

             5,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ปลูกไม  3  อยาง
ประโยชน 4 อยาง 250 ไร

สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่

 1

             1,295,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ติดตามและประเมินผล                 100,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางศูนยเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีว  
มณฑลแมสา-คอกมา

สํานักบรหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16

           15,876,000

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อผลักดันการนําระบบจายแทนคุณ
ระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem 
Services: PES) มาใหในพื้นที่สงวนชีว
มณฑลแมสา-คอกมา จํานวน 2 คร้ัง

                  52,400

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนการฟนฟูสิ่งแวดลอมพื้นที่
สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา แบบมีสวน
รวม จํานวน 6 คร้ัง

                152,700

กิจกรรมยอยที่ 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือขายชุมชนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา-
คอกมา จํานวน 4 คร้ัง

                101,800

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดทําจุลสารพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลแมสา-คอกมา รายไตรมาส

                  80,000

กิจกรรมยอยที่ 6)  จัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อ
ประชาสัมพันธและถอดบทเรียนการ
ปฏิบัติงานพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอก
มา เผยแพรในระดับสากล

                250,000

๑.4.๒ กิจกรรมหลักที่ 4.2 อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน

๑.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 ปลูกปาทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เพื่อประโยชนใชสอยดวยศาสตรพระราชา (ปลูกปา 
 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง)

๑.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 จัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา -คอกมา



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) การจัดอบรมสราง
จิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวม
ใน การเพิ่มศักยภาพการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สํานักบรหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16

             1,210,000

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการสงเสริม
การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

                621,600

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมบริหาร
โครงการ และติดตามประเมินผล

                145,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การอนุรักษดินและ
แหลงน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา แบบ
ทองถิ่นเบื้องตน หรือ"ฝายแมว"

สํานักบรหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 

16/สถานี
พัฒนาการ
เกษตรที่สูง

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 2) การอนุรักษดินและ
แหลงน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา แบบ
กลองเกเบี้ยน ชนิดหินทิ้งและเทปูนทับ
ดานบน

ตามพระราชดําริ
 หวยเมืองงาม 
อําเภอแมอาย

จังหวัดเชียงใหม

                300,000

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมจัดซื้อกลาไม 
สนับสนุนชุมชน เพื่อสรางปาและเพิ่มรายได

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกหวาย

                700,000

๑.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5 เพิ่มศักยภาพการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวชายแดน

๑.4.6 กิจกรรมหลักที่ 4.6 อนุรักษ ฟนฟูสนับสนุนชุมชน 
ในการสรางปา เพิ่มรายได ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ
จังหวัดเชียงใหม



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

4 5 3 1. เกิดหมูบานที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco Village) 
เพิ่มขึ้น 2 หมูบาน
2. ยกระดับการเปนแหลง
ทองเที่ยวหมูบานเชิงนิเวศ 
จํานวน 3 หมูบาน
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม
 สูการเปนโรงงานอุสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) 
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 3 สถานศึกษา

1. สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
2. สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16
3. สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

           10,013,900

กิจกรรมยอยที่ 1) การเสริมสรางองค
ความรู สูการเปนหมูบานเชิงนิเวศตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

                112,400

กิจกรรมยอยที่ 2) ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อพัฒนาให
เปนหมูบานเชิงนิเวศ

                152,400

กิจกรรมยอยที่ 3) สงเสริมชุมชนตนแบบที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

                112,400

กิจกรรมยอยที่ 4) สนับสนุนชุมชนในพื้นที่
ในการจัดทําโครงการ พัฒนาหมูบานให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco Village)

                360,000

กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหารโครงการ 
และการติดตามประเมินผล

                476,000

สํานักงาน
ทรัพยากร

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม

๑.5  โครงการที่ 5 พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)

๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหพึ่งพาตนเองไดบนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาฐานองคความรู
ทองถิ่นภูมิปญญาชาวบาน

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม

                231,000

กิจกรรมยอยที่ 2) สงเสริมและสนับสนุน
การกอตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

                268,500

กิจกรรมยอยที่ 3)  การถายทอดเผยแพร
และพัฒนาตอยอดองคความรูภูมิปญญา 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

                750,000

กิจกรรมยอยที่ 4) การบริหารโครงการ
และติดตามประเมินผล

                496,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การสรางความรูและ
ทักษะดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco 
Tourism)

                506,400

กิจกรรมยอยที่ 2) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการสงเสริมสรางอาชีพใหชุมชน
ภายใตกรอบ “ชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Eco Tourism)”

                114,600

กิจกรรมยอยที่ 3) การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เปาหมาย

             1,710,000

กิจกรรมยอยที่ 4) การประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)

                100,000

กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหารโครงการ 
และติดตามประเมินผล

                265,000

สํานักงาน
ทรัพยากร

ธรรมชาติฯและ
สิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
สํานักบริหาร

พื้นที่อนุรักษที่ 16

๑.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (Eco Tourism)

๑.5.๒ กิจกรรมหลักที่ 5.2 การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco 
lndutrial Town)

สนง.
อุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม

             1,350,000

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาและยกระดับ
โรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory

             1,486,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการดําเนินงาน

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

                100,500

กิจกรรมยอยที่ 2) การถายทอดความรู
การดําเนินงานสถานศึกษาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Eco School)

                169,600

กิจกรรมยอยที่ 3) ตอยอดการดําเนินงาน
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco
 School) จํานวน 3 แหง

                351,600

กิจกรรมยอยที่ 4) การกํากับ ติดตาม 
และประเมินผล

                  80,200

กิจกรรมยอยที่ 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ

                281,300

กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรมบริหาร
โครงการและประเมินผล

                540,000

๑.5.4 กิจกรรมหลักที่ 5.4 การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมสู
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco lndutrial Town)

๑.5.5 กิจกรรมหลักที่ 5.5 สถานศึกษาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Eco School)



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

5 5 4 ๑. ชุมชนลดปญหาขยะตาม
สภาพปญหาของพื้นที่ได 4 
ชุมชน 
๒. ลดขยะของเสียจากครัวเรือน
นํามาผลิตเปนพลังงานเทียบเทา
แกสหุงตม (LPG) 3,000 ถัง 
๓. ลดการเผาขยะจากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรในที่โลงแจง 6
 ตัน เพื่อนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิง
พลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน
๔. ชุมชน/ประชาชน
กลุมเปาหมายเกิดความตระหนัก
รู ความเขาใจ และจิตสํานึก ใน
การจัดการขยะ อนุรักษพลังงาน
 และใสใจสิ่งแวดลอม
๕. สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมทุกแหง (20 แหง) มี
การจัดตั้งและดําเนิน การ
ธนาคารขยะรีไซเคิล

1) สํานักงาน
พลังงานจังหวัด
เชียงใหม  
2) สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด

             7,684,400

กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาและจัดหา
เทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพจากเศษ
อาหาร หรือขยะอินทรีย

สนง.พลังงาน
จังหวัดเชียงใหม

                  10,000

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
แกสชีวภาพจากเศษอาหาร หรือขยะ
อินทรีย

                553,400

๑.6  โครงการที่ 6 การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช
เทคโนโลยีและการอนุรักษพลังงาน

๑.6.๑ กิจกรรมหลักที่ 6.1  สงเสริมการใชแกสชีวภาพจาก
เศษอาหารและมูลสัตวระดับครัวเรือน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 3) ติดตั้งระบบผลิตแกส
ชีวภาพระดับครัวเรือนใหกับชุมชนหรือ
ครัวเรือนทั้ง ๒๕๐ แหง

             2,576,900

กิจกรรมยอยที่ 4) จัดอบรมวิธีการใชงาน
และบํารุงรักษาระบบผลิตแกสชีวภาพจาก
เศษอาหารหรือมูลสัตว

                564,700

กิจกรรมยอยที่ 5) สรุปการติดตามและ
การประเมินผลโครงการ

                295,000

กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมสรางความรูความ
เขาใจ และจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ 
และการจัดการขยะแตละประเภท และ
สรางความรูดานขยะที่สามารถแปรรูปเปน
พลังงาน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลเพื่อประเมิน
ศักยภาพพลังงานจากขยะชุมชน

สํานักงาน
พลังงานจังหวัด

เชียงใหม

                202,400

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะและ
เทคโนโลยีตนแบบผลิตพลังงานทดแทน
จากขยะชุมชน/กําจัดขยะชุมชน

                217,400

กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง
พลังงานจากขยะชุมชน และเทคโนโลยี
การกําจัดขยะชุมชน

                646,800

กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมเชิงปฏิบัติการ
ถายทอดการทําเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 
ที่ใชเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจากขยะ
ชุมชน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีโดยชุมชน

                608,000

กิจกรรมยอยที่ 5) บริหารโครงการ เก็บ
ขอมูล และติดตามประเมินผล

                325,400

๑.6.๒ กิจกรรมหลักที่ 6.2 การสรางความรูความเขาใจใน
การจัดการขยะเพื่อสงเสริมการผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงาน
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกําจัดขยะชุมชน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
 (13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

กิจกรรมยอยที่ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลใน
สถานศึกษาแก ครู อาจารยที่ปรึกษา
ธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนทุกแหง

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม

                274,400

กิจกรรมยอยที่ 2) สนับสนุนการขับเคล่ือน
 และขยายผลการดําเนินงานในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

                800,000

กิจกรรมยอยที่ 3) สงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการจัดตั้งและดําเนินการธนาคารขยะรี
ไซเคิลในสถาน ศึกษาทุกแหงในจังหวัด
เชียงใหม

                500,000

กิจกรรมยอยที่ 4) การบริหารโครงการ 
และติดตามประเมินผล

                110,000

        113,050,000

๑.6.3 กิจกรรมหลักที่ 6.3  สรางมูลคาเพิ่มจากเศษขยะ
เหลือใช ในสถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น



แบบ จ.๒

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)

1 1 1 (1) หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพ
ติดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของ
หมูบาน/ชุมชนทั้งหมด
(2) การจับกุมคดียาเสพติด มี
จํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
(3) จํานวนผูเสพ/ผูคายาเสพ
ติดลดลง
(4) รอยละของผูเขารับการ
บําบัดรักษายาเสพติดตาม
เปาหมาย
(5) อัตราการหยุดเสพตอเนื่อง 
3 เดือนหลังการบําบัดรักษา
(6) มีสมาชิกชมรมTO BE 
NUMBER ONE รอยละ 85 
ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 6
 – 24 ป
(7) มีศูนยเพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE จํานวน 35 
ศูนย
(8) มีชมรม TO BE NUMBER
 ONE ตนแบบ จํานวน 25 ศูนย
(9) มีสมาชิก TO BE NUMBER
 ONE ที่เขารวมกิจกรรม 
จํานวน 70,000 คน

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม / 

ศอ.ปส.จ.ชม.

17,717,300

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย

1.โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (4)

       ๑.๑  โครงการที่ 1.โครงการ ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

(10) ลดปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดเขามาในโรงเรียน
 นักเรียนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด และสามารถ
ปฏิบัติตนใหหางไกลยาเสพติดได

1.1 ชุดปฏิบัติการประจําตําบลปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม / 

ศอ.ปส.จ.ชม.

6,057,000

1.2 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด 750,000

1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคคลากรดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ระดับจังหวัด

106,600

1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรอง
ของจังหวัด/อําเภอ

465,000

1.5 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน To be
 number one ระดับจังหวัด

150,000

1.6 สรางภูมิคุมกันกลุมนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนปริยัติธรรม

300,000

1.7 การจัดงานวันตอตานยาเสพติดระดับ
จังหวัด

200,000

1.8 การจัดงานวันตอตานยาเสพติด
ระดับอําเภอ

300,000

1.9 สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

40,000

1.10 ประชุมติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม

106,600

           ๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมตามแผนประชารัฐ ประจําป
 2563



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

2.1 การคัดกรองยาเสพติดเชิงรุก ในกลุม
เสี่ยงตอการใชสารเสพติด

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

650,000

2.2 การเสริมสรางทักษะเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยง

450,000

2.3 การสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ
และการตีตราผูปวยยาเสพติด

350,000

2.4 การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 300,000

3.1 กิจกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 
จังหวัดเชียงใหม

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

744,000

3.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนตนแบบ TO BE 
NUMBER ONE IDOL

43,000

3.3 กิจกรรมคาย TO BE NUMBER ONE
 DANCERCISE CAMP

60,000

3.4 กิจกรรมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE  IDOL ระดับประเทศ

313,960

3.5 กิจกรรมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE  DANCERCISE ระดับ
จังหวัด และ TO BE NUMBER ONE  
IDOL ระดับจังหวัด

254,500

3.6 กิจกรรมการประกวด TO BE 
NUMBER ONE  DANCERCISE
ระดับประเทศ

295,200

3.7 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อสมาชิก TO 
BE NUMBER ONE

136,000

          ๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมคาย เด็กและ
เยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจเชิง
สรางสรรคปองกันยาเสพติด

          ๑.๑.๒ คัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สราง
ทักษะปรับพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ การ
ลดอันตรายจากการใชยาเสพติด



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

3.8 กิจกรรมการประกวดผลการ
ดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
 ในรอบลงพื้นที่

207,500

3.9 กิจกรรมการประกวดผลการ
ดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ

1,295,920

3.10 การประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา /
 สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม

110,000

3.11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ศูนยเพื่อนใจฯ

222,000

3.12 กิจกรรมประชุม/อบรม/คายพัฒนา
ศักยภาพ แกนนํา/สมาชิกและเครือขาย
ชมรม TO BE NUMBER ONE

703,200

3.13 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
ภายใตงานดนตรี กีฬาและศิลปะ

61,300

3.14 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ/
คณะทํางานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดเชียงใหม

36,000

3.15 จัดจางเจาหนาที่โครงการ TO BE 
NUMBER ONE / ทํา Web Site TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม

400,000

3.16 กิจกรรมการขับเคล่ือนโครงการ TO
 BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ/สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม

586,620

3.17 แลกเปลี่ยนเรียนรู / ขยายเครือขาย
 การดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ตนแบบ

120,800



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเชียงใหม

200,000

1.การสืบสวนหาขาวเฝาระวังการแพร
ระบาดยาเสพติดในพื้นที่บานหวยสาน

ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม

777,600

2.การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติด และหยุดยั้งการ
แพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่อําเภอแมอาย

777,600

3. ลางบาน ลางใจ ตานภัยยาเสพติด 146,900

2 1 2 (1) หนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับความมั่นคง
(2) ประชาชนในพื้นที่ตาม
แนวชายแดน
(3) ประชาชนในพื้นที่มี
ปญหาดานยาเสพติด การ
หลบหนีเขาเมือง สาธารณ
ภัยและอาชญากรรม
(4) ชาวเขา ชนกลุมนอย 
และบุคคลที่ไดรับอนุญาต 
ใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
เปนการชั่วคราว ในพื้นที่ที่มี
ปญหาดานความมั่นคงของ
จังหวัด

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม

3,282,600

830,600

481,000

987,000

300,000

484,000

200,000

         ๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.1. การพัฒนาศักยภาพ
ผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม

          ๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5 โครงการสนับสนุน
โครงการรอยใจรักษ

         ๑.๒.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2. การเชื่อมความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบาน ดานการกีฬาสรางความสัมพันธ และ

         ๑.๒.5 กิจกรรมหลักที่ 2.5. สงเสริมประสิทธิภาพ
ดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไขยาเสพ         ๑.๒.6 กิจกรรมหลักที่ 2.6. การเสวนา
ประชาสัมพันธการสรางการรับรูความเขาใจผูนําชุมชน/ผูนํา

         ๑.๒.3 กิจกรรมหลักที่ 2.3. การฝกอบรมราษฎรชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่อําเภอชายแดน         ๑.๒.4 กิจกรรมหลักที่ 2.4. การอํานวยการบริหาร
จัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่ม

          ๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 โครงการบูรณาการเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในหมูบานโดยการมี
สวนรวมของประชาชน

     ๑.๒  โครงการที่ ๒. โครงการบูรณาการสรางความ
มั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานในระดับทองถิ่น



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

3 1 3 (1) รอยละของจํานวนผูเขา
รับการอบรมมีความรูความ
เขาใจในเรื่องการตรวจ
พิสูจนสารพันธุกรรมและการ
เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร
 (2) รอยละของประชาชนที่
เขารับการตรวจพิสูจนสาร
พันธุกรรมไดรับการเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนราษฎร
 (3) ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง
กฎหมายแพงและพาณิชย
และหนี้นอกระบบ
 (4) คดีอาชญากรรมเกิด
ขึ้นกับนักทองเที่ยวเปน 0 
หรือไมเกิดขึ้นเลย
 (5) คดีอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นเจาหนาที่สามารถ
จับกุมผูกระทําผิดได รอยละ
 100
 (6) ผูนําชุมชนมีผูนําที่มี
ความรู ความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน
 (7) ผูนําชุมชนมีผูนําที่มี
ภาวะผูนํา คุณธรรม 
จริยธรรม และเสียสละเพื่อ
สวนรวม

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม

3,088,000          1.3 โครงการที่ 3.ปองกันและแกไขปญหาความ
มั่นคงภายในเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยและความ
มั่นใจของชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

 (8) ผูนําชุมชนมีแนวทางใน
การเสริมสรางความรัก 
ความสามัคคี ความรวมมือ
และความเขมแข็งของชุมชน

สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม

1,500,000

สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม

500,000

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองเชียงใหม

200,000

ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม

888,000

4 1 4 (1) จํานวนพื้นที่เสียงจาก
ความเสียหายจากภัยพิบัติ
ของจังหวัดเชียงใหมลดลง
(2) อัตราการเสียชีวิตจาก
เหตุสาธารณภัยของ
ประชาชนและนักทองเที่ยว
ลดลงจากปที่ผานมา
(3) ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมและใกลเคียง รับรู 
รับทราบวิธีเตรียมความ
พรอมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม

22,109,600

1. จัดทําคลังขอมูบสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหมโดยการเชื่อมโยงจากหนวยงานใน
พื้นที่ของทองถิ่น

สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม

200,000

               ๑.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผูนําชุมชนในการรักษาความปลอดภัย
ภายในหมูบาน/ชุมชน

               ๑.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2.การอบรมความรู
ดานกฎหมายแพงและพาณิชยและหนี้นอกระบบ (ผานเกมส
 The Choice)

               ๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1.การชวยเหลือ
ประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม

               ๑.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4. การสรางปอมยาม
ในชุมชน. (Koban) ลานเอนกประสงคประตู
ทาแพเพื่อสรางความปลอดภัยและบริการนักทองเที่ยว          1.4 โครงการที่ 4 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา

               ๑.4.1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 เชียงใหมเมือง
ปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

2. สรางการรับรูและความตระหนักในการ
เตรียมความพรอมใหแกหนวยงานในระดับ
ทองถิ่นและหนวยปฏิบัติรวม

1,250,000

3. กิจกรรมหมูบานปลอดภัยจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (Safety Vilage) สูความยั่งยืน
อยางมีสวนรวมของประชาชน

1,000,000

4. กิจกรรมหมูบานเปนสุข แหลงทองเที่ยว
ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

800,000

5. จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม

10,000,000

6. เพิ่มศักยภาพระบบการจัดการสาธารณภัย
ใหแกหนวยปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยให
เปนไปในรูปแบบเดียวกัน

400,000

7. เพิ่มศักยภาพระบบสื่อสารในการกูชีพ-กูภัย
ในการเขาถึงพื้นที่ประสบภัย

1,080,000

8. สรางระบบสารสนเทศการติดตามและเฝา
ระวังสถานการณน้ําเพื่อการแจงเตือนภัยน้ํา
ทวม ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมลุมน้ําฝาง

5,000,000

9. สรางองคความรูและปลูกจิตสํานึกในดาน
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยและวิธีการเอา
ตัวรอดจากสาธารณภัยใหแกนักเรียน นักศึกษา

200,000

10. หนึ่งหนวยทหาร หนึ่งทีมกูชีพ กูภัย เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 
ของจังหวัดเชียงใหม

580,000

11 สรางองคความรูเรื่องการกูชีพ กูภัยใหแก
หนวยงานในพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ชวยเหลือนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

500,000



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธแสดงศักยภาพ
กูภัยและบุคคลตนแบบ (IDOL) ดานสาธารณ
ภัย

สํานักงาน
ประชาสัมพันธเขต 3

1,000,000

2.2 ผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศน 64,200
2.3 ผลิตสกูปขาวโทรทัศน/รายงานพิเศษ 1 
ตอน

21,400

2.4 ผลิตและเผยแพรสปอตและวิทยุ 4,000
จัดทําขอมูลประชาสัมพันธปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทางสื่อเว็บไซต

10,000

               ๑.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2 การประชาสัมพันธ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

5 1 5 4.1.1) อัตราการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ของจังหวัดเชียงใหมลดลง 
จากปที่ผานมา
(4.1.2) แกไขปญหาน้ํา
ทวมทางหลวงหมายเลข 
108 และชุมชนได
(3) แกไขปญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน เนื่องจากนํ้าทวม
ผิวทางการจราจร
(4) การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินจากอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงหรือไมเกิดขึ้น
(5) ผูใชทางไดรับความ
ปลอดภัยจากการใชทาง
(6) ประชาชนมีจิตสํานึกใน
เรื่องความปลอดภัยในการใช
รถใชถนน
(7) เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชทางและบางเบา
ภาระงานบริหารจัดการทาง
หลวงชนบทของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่

สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม / แขวง

ทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

101,580,000

1. กิจกรรมรณรงค/ปลูกฝง/สรางจิตสํานึกใน
ดานความปลอดภัยทางถนนโดยใชสื่อทองถิ่น 
คนทองถิ่น เปนสื่อกลาง

สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม

200,000

          1.5 โครงการที่ 5 สงเสริมความปลอดภัยทาง
ถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว

               ๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 เชียงใหมถนน
สัญจรปลอดภัย ประชารวมใจสรางวินัยจราจร



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินมาตรการ
ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม

520,000

3. กิจกรรมถนนทองเที่ยวปลอดภัยโดยอาศัย
ชุมชนเปนฐาน

250,000

4. กิจกรรถนนปลอดภัยแอวมวนใจทุกเทศกาล 200,000

5. กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนของจังหวัดเชียงใหมและภาคีเครือขาย

500,000

6. กิจกรรมพัฒนาระบบกูชีพ กูภัยจากเหตุ
อุบัติภัยทางพนนในของจังหวัดเชียงใหม

500,000

7. เมืองตนแบบวัฒนธรรมความปลอดภัย 
เสริมสรางวินัยจราจร

250,000

1 กอสรางสะพาน คสล. จํานวน 2 แหง แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

10,000,000

3.1 งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวง
หมายเลข 108 กม.4+149 - กม.49+615 
(เปนแหงๆ)

แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

495,000

3.2 งานติดตั้งปายเตือนแนวทางแบบไฟ
กระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.
4+149 - กม.49+615 (เปนแหง ๆ)

495,000

3.3 งานติดตั้งปายเตือนแนวทางแบบไฟ
กระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.
6+000 – กม.23+300 (เปนแหงๆ)

495,000

3.4 งานติดตั้งปุมสะทอนแสงบนผิวทาง ทาง
หลวงหมายเลข 1009กม.0+000- กม.
46+700 (เปนชวง ๆ)

495,000

               ๑.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.2 การแกไขปญหา
ถนนขวางน้ํา ทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม – 
ปากทางทาลี่               ๑.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.2 การอํานวยความ
ปลอดภัยผูใชทางหลวง



ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

3.5 งานติดตั้งปายเตือนแนวทางแบบไฟ
กระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1009กม.
23+300- กม.46+700 (เปนชวง ๆ)

495,000

3.6 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง
หมายเลข 1099กม.0+000- กม.50+675 
(เปนแหง ๆ)

495,000

3.7 งานติดตั้งไฟสัญญาณไฟกระพริบ ทาง
หลวงหมายเลข 1099 กม.0+000- กม.
50+675 (เปนแหง ๆ)

495,000

3.8 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวง
หมายเลข 1103 กม.6+000- กม.67+784
 (เปนชวง ๆ)

495,000

ติดตั้งและพัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะใน
สวนของปายจราจรอัจฉริยะเพื่อใหขอมูลผูใช
ทาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชทาง

40,000,000

ที่ทําการเภอเมือง
เชียงใหม

200,000

ขุดวางทอระบายน้ําลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป คสล.
 เพื่อระบายน้ําไปสูแหลงน้ําธรรมชาติ ที่อยูใน
แนวทางหลวงหมายเลข 108 สาย ฮอด – 
แมสะเรียง

45,000,000

147,777,500รวมทั้งสิ้น

               ๑.5.5 กิจกรรมหลักที่ 5.5 รณรงคลดอุบัติเหตุ
 อุบัติภัย ทางถนนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม

               ๑.5.6 กิจกรรมหลักที่ 5.6 การแกไขปญหาน้ํา
ทวม ทางหลวงหมายเลข 1012 สาย ฮอด – วังลุง

               ๑.5.4 กิจกรรมหลักที่ 5.4 การติดต้ังระบบ
ปายขอมูลจราจรอัจริยะในพื้นที่  จ.เชียงใหม
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) (14)

       คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

10,000,000

       ๑. กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดกับภาคสวนตางๆตาม
มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แหง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม

2,000,000

       2. กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก.

1,000,000

       3. กิจกรรมหลักที่ 3 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือพัฒนาประเด็น
การพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

1,000,000

       4. กิจกรรมหลักที่ 4 การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในจังหวัด ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรา๑๘ 
วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

1,000,000

       5. กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

3,000,000

       6. กิจกรรมหลักที่ 6 การเผยแพรประชาสัมพันธ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวนตางๆเพื่อเขามามี
สวนรวมในการจัดทําแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผน

1,000,000

       7. กิจกรรมหลักที่ 7 การติดตามประเมินผล 1,000,000

รวมทั้งสิ้น 10,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด



แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ  1  

ชื่อโครงการ  : โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเท่ียว สินคาและบริการ 
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษ 

จังหวดัเชียงใหม      วงเงิน 3,859,000     บาท 
1.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานสปาและนวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการสุขภาพ

ใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม    วงเงิน 2,750,000     บาท 
1.3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวและบริการสูการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 

ยุคติจิทอล       วงเงิน 800,000        บาท 
1.4 กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ      วงเงิน 1,000,000     บาท 
1.5 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขายมาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย   

          วงเงิน 700,000        บาท 
1.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการรองรับการทองเที่ยวชาวจีน  

  วงเงิน 2,200,000     บาท 
1.7 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขายมัคคุเทศกทองถิ่น  วงเงิน 920,000        บาท 
1.8 กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟเพื่อสงเสริมการเปน

ศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม  วงเงิน 6,000,000     บาท 
1.9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลง 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ”         วงเงิน 300,000        บาท 
1.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการของการทองเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวมุสลิม      วงเงิน 1,000,000     บาท 
1.11 กิจกรรมประสานความรวมมือพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหเกิดความ

สอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (Hotel Service - FB & Gastronomy Tourism)
        วงเงิน 2,187,900     บาท 

         วงเงิน 21,736,900   บาท 
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ 
หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ: นางปวีณวรรณ  นิลกําแหง ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
สถานท่ีติดตอ: สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา  

ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300 หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2325 
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)       

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่มุงเนน
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายไดที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 3การสรางความเขมแข็ง



ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการทองเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการทองเที่ยว Travel and Leisureในป พ.ศ. 2559 เชียงใหมถูกจัดลําดับเมืองนาเที่ยวอันดับ 2 ของโลกป 
พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหมติดอันดับ 6 ใน 10 สถานที่นาไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดย
กลาวถึงเชียงใหมวาเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในชวง 2-3ปที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมมี
สถานที่ทองเที่ยวใหม ๆ เกิดขึ้นทําใหเปนจุดนาสนใจใหกลับไปเที่ยวซ้ําอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย 
และแหลงบริการดานการทองเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพดานการบริการดานการทองเที่ยวสามารถ
สงเสริมการทองเที่ยวโดยใชมาตรฐานสากลซึ่งจะทําใหเพิ่มมูลคาการบริการไดจึงจําเปนจะตองมีรูปแบบการใหบริการที่ดี 
มีประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพดังกลาวสามารถตอบสนองในสวนของการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศโดยมี
ใชนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” โดยบุคลากรดานการทองเที่ยวตองมีศักยภาพเพียงพอตอการใหบริการและจะเปนปจจัย
สําคัญที่จะชวยผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศที่เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของโลกไดดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมี
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยว และการบริการสุขภาพใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสูสากล 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ สภาพปญหา/ความตองการการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันของการทองเที่ยวเพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสูตลาดในประเทศและสูสากล
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไปรับการสงเสริมและสนับสนุนทั้งดานการพัฒนาคุณภาพ ทักษะ การใหบริการ การสงเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องความเรงดวน  เพื่อเปนการพัฒนาผูประกอบการตลอดจนบุคลากร
ยกระดับความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน จําเปนตอการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวในระดับสากล จะเปนการ
เพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยว ไมวาคาใชจายการทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทําใหรายไดจากการ
ทองเที่ยวเขาสูจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากข้ึน และรายไดจากการทองเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไวที่ 3.1 ลานลานบาท 
(๒)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ   
 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
 เพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพดานการบริหารจัดการโดยชุมชนอยางยั่งยืน 
 เพือ่ใชนวัตกรรมและเทคโนโยลีเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวและบริการทองเที่ยว 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ดําเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ :  1 ป   เริ่มตนป ต.ค. 2562  สิ้นสุดป ก.ย. 2563 
(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม  

 (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการ บุคลากรดานการทองเที่ยว  
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด : ผูรับการพัฒนาไดรับการเพิ่มพูนทักษะ ความรูและนําไปใชได  
(๔.๒) ผลผลิต : บุคลากรดานการทองเที่ยวที่มีทักษะ, กิจกรรมการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
(๔.๓) ผลลัพธ : จังหวัดเชียงใหมมีบุคลาการดานการทองเที่ยวที่มีทักษะ ความรู ความสามารถ, มีกิจกรรม 
การบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 



(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ผลิตแรงงานบริการดานการทองเที่ยวหลักของภาคเหนือ 
เชิงลบ :  

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)  
          

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมดานการทองเท่ียว
เพ่ือบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมศึกษา วิเคราะห 
ประเมินศักยภาพชุมชนในการเตรียมความ
พรอมเปนชุมชนทองเที่ยว และความสามารถ
ในการรองรับนักทองเที่ยว 
กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน
ชุมชนใหมีศักยภาพในการใหบริการ
นักทองเที่ยว 
กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมบริหารจัดการ
ชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนา
นวัตกรรมการทองเที่ยว 
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมสรางเสนทางการ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว 
กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมหลักท่ี 2  กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานสปาและ
นวดแผนไทยในวัดเพ่ือบริการสุขภาพใหกับ
นักทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยที่ 1) ยกระดับบุคลากร สถาน
ประกอบการ และแหลงทองเที่ยว เพื่อเปน
การพัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพสปาและนวด
แผนไทย 
กิจกรรมยอยที่ 2) ประสานความรวมมือเพื่อ
เพิ่มแหลงทองเที่ยวและบุคลากรใหมีศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน 
กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาแรงงานวิชาชีพเพื่อ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับบุคลากร
ดานการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความสอดคลอง
กับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
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กิจกรรมหลักท่ี 3  กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการทองเท่ียวและบริการ
สูการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคติจิทอล 
กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการอบรมสัมมนา
การตลาดดิจิตอลสําหรับการทองเที่ยว 
กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวสูสังคมไร 
เงินสด (Cashless Society) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรมฝกอบรม
เครือขายเพ่ือการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปา
อนุรักษเพ่ือการทองเท่ียวและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมเครือขายเพื่อการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการทองเที่ยว
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมหลักท่ี 5 กิจกรรมยกระดับและ
เชื่อมโยงเครือขายมาตรฐานการใหบริการ
โฮมสเตย-ลองสเตย 
กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรมเชื่อมโยงเครือขาย
มาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมหลักท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาสําหรับธุรกิจทองเท่ียวและบริการ
รองรับการทองเท่ียวชาวจีน 
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพธรุกิจทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อวิเคราะหศักยภาพดาน
ภาษาสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการรองรับ
การทองเที่ยวชาวจีน 
กิจกรรมยอยที่ 2) ศึกษาแนวทางการสราง
ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวชาวจีน และการ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ ในการ
ทองเที่ยวและบริการในเขตจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมทักษะดานภาษาและ
ดานการใหบริการใหกับธุรกิจทองเที่ยวเพื่อ
รองรับชาวจีน 
กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมการพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจที่สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน 
กิจกรรมยอยที่ 5) อบรมการพัฒนานวัตกรรม
การใหบริการและพัฒนาศักยภาพสินคาเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
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กิจกรรมยอยที่ 6) นิทรรศการสงเสริมการขาย
นวัตกรรมสินคาและบริการเพื่อนักทองเที่ยว
ชาวจีน 

  
 

 
 

 
 

กิจกรรมหลักท่ี 7  กิจกรรมยกระดับและ
เชื่อมโยงเครือขายมัคคุเทศกทองถิ่น 
กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรมเชื่อมโยงเครือขาย
มัคคุเทศกทองถิ่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมหลักท่ี 8  กิจกรรมการสรางและ
พัฒนาเครือขายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชาและกาแฟเพ่ือสงเสริมการเปนศูนยกลาง
การทองเท่ียวอยางย่ังยืนในจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวชาและกาแฟ ตลอด
หวงโชเชื่อมโยงการทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม 
กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาศักยภาพชุมชนที่
ปลูกชาและกาแฟ ใหมีศักยภาพรองรับการ
ทองเที่ยวชาและกาแฟ 
กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนานวัตกรรมและการ
ใหบริการการทองเที่ยวเชิงชาและกาแฟ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ 
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัด
เชียงใหม 
กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมอบรมพัฒนา
เครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและ
กาแฟในจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรมอบรมการตลาด
และการวางแผนการตลาด ดานการสราง 
แบรนดและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยที่ 7) กิจกรรมทางการตลาด
เครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและ
กาแฟในจังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
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กิจกรรมหลักท่ี 9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและ
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนา
มัคคุเทศกผูนําเท่ียวของแหลงทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ 
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
"การพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ" 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักท่ี 10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การใหบริการของการทองเท่ียวชุมชนเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาว
มุสลิม 
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาศักยภาพของจังหวัด
เชียงใหมในการใหบริการนักทองเที่ยวชาว
มุสลิม 
กิจกรรมยอยที่ 2) อบรมพัฒนาศักยภาพ
ทักษะดานการใหบริการของการทองเที่ยว
ชุมชน เพื่อรองรับการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวมุสลิม 
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมศักยภาพดานอาหาร
ใหไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารและ
เครื่องดื่มฮาลาล เพื่อรองรับความตองการของ
นักทองเที่ยวมุสลิม 
กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมพัฒนาหลักสูตรสปา
เพื่อสุขภาพ รองรับนักทองเที่ยวมุสลิม 
กิจกรรมยอยที่ 5) ยกระดับบุคลากร สถาน
ประกอบการ แหลงทองเที่ยว และพัฒนาภาค
เครือขายและชุมชนดานการใหบริการและ
ความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย เพื่อรองรับ
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมหลักท่ี 11  กิจกรรมประสานความ
รวมมือพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากร
ดานการทองเท่ียวใหเกิดความสอดคลองกับ
การขยายตัวธุรกิจการทองเท่ียว (Hotel 
Service - FB & Gastronomy Tourism) 
กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิชาชีพดานอาหารและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมยอยที่ 2) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิชาชีพดานงานบริการโรงแรม 
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กิจกรรมยอยที่ 3)การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิชาชีพดานงานบริการนําเที่ยว 
กิจกรรมยอยที่ 4)การผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
กิจกรรมยอยที่ 5)  การประกวดแขงขัน
ความสามารถทางวิชาชีพคนโรงแรม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 21,736,900 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน

ระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................ 
 ม ีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...................................................... 
 ไมม ี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
............................................................................................................................................................................ 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 
............................................................................................................................................................................ 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม
โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ

21,736,900              

 กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

3,859,000                -                                                                                                                   

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมศึกษา วิเคราะห ประเมินศักยภาพ
ชุมชนในการเตรียมความพรอมเปนชุมชนทองเที่ยว และ
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว

670,200                  

งบประมาณ

ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว

๑. งบดําเนินงาน 670,200                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 670,200                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน -                          

๑.๑.๒ คาใชสอย 655,800                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 478,800                    คาที่พัก 10 หอง หองละ 1,200 * 30 วัน รวม 360,000 บาท

คาอาหาร 10 คน*30 วัน* มื้อละ 200 บาท 1 มื้อ รวม 60,000 บาท  

คาอาหารวาง 10 คน*30 วัน*มื้อละ 50บาท * 2 มื้อ รวม 30,000 บาท

คาพาหนะ 2 คัน วันละ 3,600 บาท * 4 วัน รวม 28,800 บาท

  (2)  คาจางเหมาบริการ 177,000                    คาจางผูปฏิบัติงานใหราชการ คณะผูสํารวจ 10 คน *30 วันๆละ 500 บาท รวม 150,000 บาท

คาจางผูประสานงานชุมชน  3 คน*3,000 บาท*3 ครั้ง 27,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 14,400                    

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 14,400                      วัสดุสํานักงาน 1 ชุด

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมีศักยภาพ
ในการใหบริการนักทองเที่ยว

1,265,600                

๑. งบดําเนินงาน 1,265,600                

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,265,600                

๑.๑.๑ คาตอบแทน 201,600                  

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 201,600                    คาวิทยากร 7 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 8 ครั้ง รวม 201,600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 924,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 840,000                    คาที่พัก 2 หอง หองละ 1,200 * 56 วัน รวม 134,400 บาท

คาอาหาร 30 คน*7 มื้อ* มื้อละ 200 บาท *8 วัน รวม 336,000 บาท  คาอาหาร 30 คน*7 มื้อ* มื้อละ 200 บาท *8 วัน รวม 336,000 บาท  

คาอาหารวาง 30 คน*14 มื้อ*มื้อละ 50บาท * 8 วัน รวม 168,000 บาท

คาพาหนะ 2 คัน วันละ 3,600 บาท 28 วัน รวม 201,600 บาท

  (2)  คาจางเหมาบริการ 84,000                      คาจางผูประสานงานชุมชน 7 คน* 4 วัน*3,000 บาท  รวม  84,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 140,000                  

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 140,000                    วัสดุสํานักงาน 14 ชุดๆละ 10,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว  รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว

681,600                  

๑. งบดําเนินงาน 681,600                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 681,600                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 57,600                    

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 57,600                      2 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 8 ครั้ง รวม 57,600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 264,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 240,000                    คาที่พัก 2 หอง หองละ 1,200 * 16 วัน รวม 38,400 บาท

คาอาหาร 30 คน*16 มื้อ* มื้อละ 200 บาท รวม 96,000 บาท  

คาอาหารวาง 30 คน*32 มื้อ*มื้อละ 50บาท รวม 48,000 บาท

คาพาหนะ 2 คัน วันละ 3,600 บาท * 8 วัน รวม 57,600 บาท

  (2) คาจางเหมาบริการ 24,000                      คาจางผูประสานงานชุมชน 2 คน* 4 วัน*3,000 บาท  รวม  24,000 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ คาวัสดุ 360,000                  

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 360,000                    วัสดุสํานักงาน 2 ชุดๆละ 180,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมสรางเสนทางการเชื่อมโยงการทองเที่ยว 620,800                  

๑. งบดําเนินงาน 620,800                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 620,800                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 28,800                    

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 28,800                      1 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 8 ครั้ง รวม 28,800 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 232,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 120,000                    คาที่พัก 2 หอง หองละ 1,200 * 8 วัน รวม 19,200 บาท  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 120,000                    คาที่พัก 2 หอง หองละ 1,200 * 8 วัน รวม 19,200 บาท

คาอาหาร 30 คน*8 มื้อ* มื้อละ 200 บาท รวม 48,000 บาท  

คาอาหารวาง 30 คน*16 มื้อ*มื้อละ 50บาท รวม 24,000 บาท

คาพาหนะ 2 คัน วันละ 3,600 บาท * 4 วัน รวม 28,800 บาท

  (2)  คาจางเหมาบริการ 10,000                      คาจางเหมาจัดทําเลมสรุปผลการอบรม 20 เลม*1เดือน*500 บาท รวม 10,000 บาท

12,000                      คาจางเหมาผูประสานงานชุมชน 1คน*1วัน*3,000บาท*4 ครั้ง 12,000 บาท

90,000                      คาจางเหมาเจาหนาที่โครงการ  1คน*6เดือน*15,000 บาท 90,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 360,000                  

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 360,000                    วัสดุสํานักงาน 2 ชุดๆละ 180,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมประชาสัมพันธการทองเที่ยว 620,800                  

๑. งบดําเนินงาน 620,800                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 620,800                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 28,800                    

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 28,800                      1 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 8 ครั้ง รวม 28,800 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 232,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 120,000                    คาที่พัก 2 หอง หองละ 1,200 * 8 วัน รวม 19,200 บาท

คาอาหาร 30 คน*8 มื้อ* มื้อละ 200 บาท รวม 48,000 บาท  

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

คาอาหารวาง 30 คน*16 มื้อ*มื้อละ 50บาท รวม 24,000 บาท

คาพาหนะ 2 คัน วันละ 3,600 บาท * 4 วัน รวม 28,800 บาท

  (2)  คาจางเหมาบริการ 112,000                    คาจางเหมาจัดทําเลมสรุปผลการอบรม 20 เลม*1เดือน*500 บาท รวม 10,000 บาท

คาจางผูประสานงานชุมชน 1 คน* 4 วัน*3,000 บาท  รวม  12,000 บาท

คาจางเจาหนาที่โครงการ 1คน*6เดือน*15,000 บาท 90,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 360,000                  

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 360,000                    วัสดุสํานักงาน 2 ชุดๆละ 180,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 2,750,000                กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการดานสปาและนวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการสุขภาพ
ใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

2,750,000                

กิจกรรมยอยที่ 1) ยกระดับบุคลากร สถานประกอบการ และแหลง
ทองเที่ยว เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพสปาและนวด
แผนไทย

1,050,000                

๑. งบดําเนินงาน 1,050,000                

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,050,000                

๑.๑.๑ คาตอบแทน 361,500                  

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 144,000                    =4คน*120วัน*300บาท

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 22,500                      =2คน*250บาท*45วัน

  (๔) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000                      =10คน*3ครั้ง*500

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 180,000                    =5คน*40ชั่วโมง*300

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 380,000                  

  (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 305,000                     5ครั้งๆละ 61,000 บาท

  (2) คารับรองและพิธีการ 75,000                      5ครั้งๆละ 15,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 300,000                  

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 85,000                      =340หนวย*250 บาท

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,000                      =130วัน * 500 บาท

  (3)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 150,000                    =150 หนวย *1000 บาท

๒.๒ คาสาธารณูปโภค 8,500                      

๒.1 คาบริการโทรศัพท 5,000                        =500 ครั้ง * 10 บาท๒.1 คาบริการโทรศัพท 5,000                        =500 ครั้ง * 10 บาท

๒.2 คาบริการไปรษณีย 3,500                        =100 ชุด * 35 บาท

กิจกรรมยอยที่ 2) ประสานความรวมมือเพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยว
และบุคลากรใหมีศักยภาพดานการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

950,000                  

๑. งบดําเนินงาน 950,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 941,500                    

๑.๑.๑ คาตอบแทน 307,500                  

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 120,000                    5คน*80วัน*300บาท

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 112,500                    3คน*250บาท*150วัน

  (3) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000                      10คน*3ครั้ง*500

  (4) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 60,000                      5คน*40ชั่วโมง*300

๑.๑.๒ คาใชสอย 226,500                  

  (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 174,000                    3ครั้ง*58000

  (2) คารับรองและพิธีการ 52,500                      3ครั้ง*17500

๑.๑.๓ คาวัสดุ 407,500                  

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 85,000                      340หนวย*250 บาท

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 72,500                      145วัน * 500 บาท

  (3)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 250,000                    250 หนวย *1000 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๒.๒ คาสาธารณูปโภค 8,500                      

 คาบริการโทรศัพท 5,000                        500 ครั้ง * 10 บาท

 คาบริการไปรษณีย 3,500                        100 ชุด * 35 บาท

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาแรงงานวิชาชีพเพื่อใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว

750,000                  

๑. งบดําเนินงาน 750,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 740,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 30,000                    ๑.๑.๑ คาตอบแทน 30,000                    

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000                      2คน/50วัน/300

๑.๑.๒ คาใชสอย 650,000                  

  (1) คาจางเหมาบริการ 350,000                     จางเหมาจัดทํา เว็บไซต และระบบแสดงกระบวนการ 3 มิติ

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 250,000                    

  (3) คารับรองและพิธีการ 50,000                      

๑.๑.๓ คาวัสดุ 60,000                    

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 10,000                      

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,000                      

  (3)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 35,000                      

๒.๒ คาสาธารณูปโภค 10,000                    

๒.๓ คาบริการโทรศัพท 5,000                        

๒.๔ คาบริการไปรษณีย 5,000                        

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

 กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการทองเที่ยวและบริการสูการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุค
ติจิทอล

800,000                  

กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการอบรมสัมมนาการตลาดดิจิตอลสําหรับ
การทองเที่ยว

400,000                  

๑. งบดําเนินงาน 400,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 394,650                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 114,400                  
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 114,400                    วิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 2 วัน

วิทยากรแบบเชี่ยวชาญพิเศษจากกรุงเทพ 4คน*5 ชั่วโมง*2,500 บาท*2 วัน  100,000 บาท (ผู
เชียวชาญ เขน Google Analytic ประเทศไทย))

๑.๑.๒ คาใชสอย 250,250                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 58,500                      คาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาชวยงาน 4 คนๆละ 250 บาท * 3 วัน 3,000 บาท

คาพาหนะ รถตู 2,500*3 วัน 7,500 บาท / คาโดยสารเครื่องบินวิทยากร 6 คน*7000 บาทและ
คารถแทกซี่คนละ 1,000 บาท 6 คน รวม 48,000 บาท

  (2) คาจางเหมาบริการ 117,500                    จางเหมาพิธีเปด ปด กิจกรรม 10,000 บาท /จัดทําคูมือการตลาดดิจิตอลสําหรับการทองเที่ยว 
36,000 บาท / จัดทําเอกสารผูเขาอบรม 250 บาท * 50 คน 12,500 บาท /workshop คาหอง
แลปคอมพิวเตอร 3 วัน 55,000 บาท /รายงานสรุปกิจกรรม 4,000 บาท

  (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 74,250                      คาอาหารและอาหารวาง 55 คน*450 บาท *3 วัน 74,250 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 30,000                    

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 10,000                      วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ลวดเสียบ กรรไกร กลอง

  (๑)  วัสดุคอมพิวเตอร 20,000                      คาหมึกปริ้น

๒.๒ คาสาธารณูปโภค 5,350                      

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ทองเที่ยวสูสังคมไรเงินสด (Cashless Society)

400,000                  

๑. งบดําเนินงาน 400,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 394,650                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 71,600                    
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 71,600                      วิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 6 วัน และทีมวิทยากรแบบเชี่ยวชาญพิเศษจากกรุงเทพ 2 

คน 5 ชั่วโมงๆ 2,840 บาท 28,400 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 288,050                  42600

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 58,500                      คาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาชวยงาน 4 คนๆละ 250 บาท * 3 วัน 3,000 บาท  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 58,500                      คาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาชวยงาน 4 คนๆละ 250 บาท * 3 วัน 3,000 บาท

คาพาหนะ รถตู 2,500*3 วัน 7,500 บาท / คาโดยสารเครื่องบินวิทยากร 6 คน*7000 บาทและ
คารถแทกซี่คนละ 1,000 บาท 6 คน รวม 48,000 บาท

  (2) คาจางเหมาบริการ 155,300                    พิธีเปด-ปด กิจกรรม 10,000 บาท / จัดงานนิทรรศการดานสังคมไรเงินสด  3 วัน 73,800 บาท / 
จัดทําเอกสารผูเขาอบรม 250 บาท * 50 คน 12,500 บาท /workshop คาหองแลปคอมพิวเตอร 
3 วัน 55,000 บาท /รายงานสรุปกิจกรรม 4,000 บาท

  (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 74,250                      คาอาหารและอาหารวาง 55 คน*450 บาท *3 วัน 74,250 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 35,000                    

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 15,000                      วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ลวดเสียบ กรรไกร กลอง

  (๑)  วัสดุคอมพิวเตอร 20,000                      คาหมึกปริ้น

๒.๒ คาสาธารณูปโภค 5,350                      

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพื่อการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1,000,000                

๑. งบดําเนินงาน 1,000,000                

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000                 

๑.๑.๑ คาตอบแทน 100,800                  

   (1) คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 72,000                      คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน รวมจํานวน 30 ชั่วโมง ชั่วโมงละ  600 บาท จํานวน 4  รุน

  (2) คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 28,800                      คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน  1 คนรวมจํานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 1,200 บาทจํานวน  4  รุน

๑.๑.๒ คาใชสอย 784,000                  ๑.๑.๒ คาใชสอย 784,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 205,600                    

25,600                       คาที่พักวิทยากรและเจาหนาที่ฝกอบรม  2 คืน ๆ ละ 800 บาท / หองจํานวน  4  หองรวม  1  รุน 
(อบรมจํานวน 4 รุน)180,000                    คาพาหนะรถตูและรถรับจางทั่วไปและน้ํามันเชื้อเพลิง 6 คัน จํานวน 3 วัน  คันละ 2,500 บาท / คัน
 /วัน จํานวน  1  รุน  (อบรมจํานวน 4 รุน)

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 578,400                    

288,000                    คาอาหารสําหรับผูเขาฝกอบรมฯ 6 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ  100 คน (อบรมจํานวน
 4 รุน)

57,600                      คาอาหารสําหรับเจาหนาที่ 6 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ 20 คน (อบรมจํานวน 4 รุน)

84,000                      คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จํานวน 1  รุน ๆ ละ 
100 คน (อบรมจํานวน 4 รุน)

16,800                      คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่  6  มื้อ มื้อละ 35 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ  20  คน  
(อบรมจํานวน 4 รุน)

60,000                       คาจัดเตรียมสถานที่ /เชาอุปกรณอบรม รุนละ 15,000 บาท จํานวน 1 รุน (อบรมจํานวน 4 รุน)

72,000                      คาเอกสารประกอบการฝกอบรม  150  บาท จํานวน 1 รุน รุนละ 120 ชุด  (อบรมจํานวน 4 รุน)

๑.๑.๓ คาวัสดุ 115,200                  

1.1 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ 115,200                    คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ จํานวน 1 รุน รุนละ 28,800บาท  (อบรมจํานวน 4 รุน)

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1.5 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขาย
มาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย

720,000                  

๑. งบดําเนินงาน 720,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 720,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 115,200                  
1.1 คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 48,000                      คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน รวมจํานวน 20 ชั่วโมง ชั่วโมงละ  600 บาท จํานวน 1  รุน  

(อบรมจํานวน 4 รุน)

1.2 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 67,200                      คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน  1 คน รวมจํานวน 14 ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 1,200 บาทจํานวน  1  
รุน  (อบรมจํานวน 4 รุน)

๑.๑.๒ คาใชสอย 568,800                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 175,600                    

25,600                       คาที่พักวิทยากรและเจาหนาที่ฝกอบรม  2 คืน ๆ ละ 800 บาท / หองจํานวน 4  หองรวม  1  รุน 
(อบรมจํานวน 4 รุน)

150,000                    คาพาหนะรถตูและรถรับจางทั่วไปและน้ํามันเชื้อเพลิง 5 คัน จํานวน 3 วัน  คันละ 2,500 บาท / คัน
 /วัน จํานวน  1  รุน  (อบรมจํานวน 4 รุน)

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 393,200                    

168,000                    คาอาหารสําหรับผูเขาฝกอบรมฯ 7 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ 50 คน (อบรมจํานวน 4
 รุน)

50,400                      คาอาหารสําหรับเจาหนาที่ 7 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ 15 คน (อบรมจํานวน 4 รุน)
56,000                      คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จํานวน 1  รุน ๆ ละ 

50 คน (อบรมจํานวน 4 รุน)
16,800                      คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่  8  มื้อ มื้อละ 35 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ  15  คน  

(อบรมจํานวน 4 รุน)
60,000                       คาจัดเตรียมสถานที่ /เชาอุปกรณอบรม รุนละ 15,000 บาท จํานวน 1 รุน (อบรมจํานวน 4 รุน)
42,000                      คาเอกสารประกอบการฝกอบรม  150  บาท จํานวน 1 รุน รุนละ 70 ชุด  (อบรมจํานวน 4 รุน)

๑.๑.๓ คาวัสดุ 36,000                    

1.1 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ 36,000                      คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ จํานวน 1 รุน รุนละ 9000 บาท  (อบรมจํานวน 4 รุน)

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสําหรับ
ธุรกิจทองเที่ยวและบริการรองรับการทองเที่ยวชาวจีน

2,200,000                

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 
เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานภาษาสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
รองรับการทองเที่ยวชาวจีน

250,000                  

๑. งบดําเนินงาน 250,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 250,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 39,200                    

คาตอบแทนวิทยากร 10,800                      1 คน*6 ชมๆละ 600 บาท*3 ครั้งคาตอบแทนวิทยากร 10,800                      

คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 5,400                        1 คน*6 ชมๆละ 300 บาท*3 ครั้ง

คาตอบแทนแจกแบบสอบถาม 5,000                        10 คนๆละ 500 บาท

คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 18,000                      2 คน*30 วันๆละ 300 บาท

๑.๑.2 คาใชสอย 160,800                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ -                            
  (2) คาจางเหมาบริการ 127,600                    

คาจางเหมาจัดทําแบบสอบถาม (1 ชุด*5,000 บาท)

คาจางเหมาแปลแบบสอบถามภาษาจีน-อังกฤษ (1 ชุด*5,000 บาท)

คาจางเหมาวิเคราะหแบบสอบถาม (1 กิจกรรม*5,000 บาท)

คาจางเหมาจัดทํารูปเลมสรุปผลการศึกษาสภาพธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมฯ (1ชุด*20,000 
บาท)

คาจางเหมาจัดทําเอกสารการประชุม (1 ชุด*10,000 บาท)

คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (1กิจกรรม*10,000 บาท)

คาจางเหมาบันทึกและถอดเทปสรุปรายงานการประชุม (1กิจกรรม*5,000*3ครั้ง)

คาจางเหมายานพาหนะ 1 คัน * 2 วัน * 3600 บาท * 3 ครั้ง 21,600 บาท

คาเชาสถานที่ประชุม Focus Group (วันละ 12,000 บาท*3ครั้ง)

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

  (3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 33,200                      คาของที่ระลึกผูตอบแบบสอบถาม (100 คน*100 บาท) 10,000 บาท

คาของที่ระลึกผูเขารวมใหขอมูล Focus Group 10 คนๆละ 500 บาท * 3 ครั้ง 15,000 บาท

คาถายเอกสาร 4,200 บาท

คาอาหารวางประชุมกรรมการโครงการ (20 คน*40 บาท*5มื้อ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ 50,000                    

(1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000                      เดือนละ 20,000 บาท

(2) คาวัสดุการอบรม 27,000                      เดือนละ 9,000 บาท*3 เดือน

(3) คาวัสดุเชื้อเพลิง 3,000                        เดือนละ 1,000 บาท*3 เดือน

กิจกรรมยอยที่ 2) ศึกษาแนวทางการสรางความเชื่อมั่นของ 250,000                  กิจกรรมยอยที่ 2) ศึกษาแนวทางการสรางความเชื่อมั่นของ
นักทองเที่ยวชาวจีน และการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ ใน
การทองเที่ยวและบริการในเขตจังหวัดเชียงใหม

250,000                  

๑. งบดําเนินงาน 250,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 250,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 39,200                    

คาตอบแทนวิทยากร 10,800                      1 คน*6 ชมๆละ 600 บาท*3 ครั้ง

คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 5,400                        1 คน*6 ชมๆละ 300 บาท*3 ครั้ง

คาตอบแทนแจกแบบสอบถาม 5,000                        10 คนๆละ 500 บาท

คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 18,000                      2 คน*30 วันๆละ 300 บาท

๑.๑.2 คาใชสอย 160,800                  
  (2) คาจางเหมาบริการ 127,600                    คาจางเหมายานพาหนะ (1 คัน 2 วันๆละ 3,600 บาท * 3 ครั้ง)

คาจางเหมาจัดทําแบบสอบถาม (1 ชุด*5,000 บาท)

คาจางเหมาแปลแบบสอบถามภาษาจีน-อังกฤษ (1 ชุด*5,000 บาท)

คาจางเหมาวิเคราะหแบบสอบถาม (1 กิจกรรม*5,000 บาท)
คาจางเหมาจัดทํารูปเลมสรุปผลการศึกษาสภาพธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมฯ (1ชุด*20,000 
บาท)

คาจางเหมาจัดทําเอกสารการประชุม (1 ชุด*10,000 บาท)

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (1กิจกรรม*10,000 บาท)

คาจางเหมาบันทึกและถอดเทปสรุปรายงานการประชุม (1กิจกรรม*5,000*3ครั้ง)

คาเชาสถานที่ประชุม Focus Group (วันละ 12,000 บาท*3ครั้ง)
  (3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 33,200                      คาอาหารวางประชุมกรรมการโครงการ (20 คน*40 บาท*5มื้อ)

คาของที่ระลึกผูตอบแบบสอบถาม (100 คน*100 บาท) 10,000 บาท

คาของที่ระลึกผูเขารวมใหขอมูล Focus Group 10 คนๆละ 500 บาท * 3 ครั้ง 15,000 บาท

คาถายเอกสาร 4,200 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ 50,000                    

(1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000                      เดือนละ 20,000 บาท(1) คาวัสดุสํานักงาน 20,000                      เดือนละ 20,000 บาท

(2) คาวัสดุการอบรม 27,000                      เดือนละ 9,000 บาท*3 เดือน

(3) คาวัสดุเชื้อเพลิง 3,000                        เดือนละ 1,000 บาท*3 เดือน

กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมทักษะดานภาษาและดานการใหบริการ
ใหกับธุรกิจทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน

400,000                  

๑. งบดําเนินงาน 400,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 400,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 120,480                  

คาตอบแทนวิทยากร 108,000                    6 คน*6 ชมๆละ 600 บาท*5 วัน

คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 10,800                      2 คน*6 ชมๆละ 300 บาท*3 วัน

คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา 1,680                        2 คน*2 วันๆละ 420 บาท

๑.๑.2 คาใชสอย 252,520                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 

  (2) คาจางเหมาบริการ 40,000                      คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 30,000 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

  (3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 212,520                    คาเชาสถานที่ 6 แหง 5 วัน *5000 บาท รวม 150,000 บาท

คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม (โรงแรม) 50 คน*5 วัน*150 บาท  37,500 บาท

คาอาหารวางผูเขารับการอบรม 50 คน*10 มื้อ*40บาท 20,000 บาท

คาถายเอกสาร 5,020 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ 27,000                    

(1) คาวัสดุสํานักงาน 10,000                      เดือนละ 10,000 บาท

(2) คาวัสดุการอบรม 15,000                      เดือนละ 5,000 บาท*3 เดือน

(3) คาวัสดุเชื้อเพลิง 2,000                        เดือนละ 1,000 บาท*2 เดือน

กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่สงเสริมการ 300,000                  กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่สงเสริมการ
ทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน

300,000                  

๑. งบดําเนินงาน 300,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 300,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 52,080                    

คาตอบแทนวิทยากร 21,600                      3คน*6 ชม*600 บาท*2 วัน

คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 10,800                      3คน*6 ชม*300 บาท*2 วัน

คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา 1,680                        2คน*2วัน*420บาท 

คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 18,000                      2คน*30วัน*300 บาท

๑.๑.2 คาใชสอย 220,920                  
  (2) คาจางเหมาบริการ 30,000                      คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 5,000 บาท

คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานสรุปผลการอบรม 15,000 บาท
  (3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 121,920                    คาเชาสถานที่ 90,000 บาท (2วันๆละ 15,000 บาท*3 ครั้ง)

คาถายเอกสาร 6,920 บาท

คาเอกสารอบรม 25,000 บาท

69,000                      คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม 50 คน*2มื้อ*150*3ครั้ง 

คาอาหารวางผูเขารับการอบรม  50 คน*4 มื้อ*40 บาท*3 มื้อ

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ คาวัสดุ 27,000                    

(1) คาวัสดุสํานักงาน 25,000                      

(2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 2,000                        
กิจกรรมยอยที่ 5) อบรมการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการและ
พัฒนาศักยภาพสินคาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน

400,000                  

๑. งบดําเนินงาน 400,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 400,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน                     61,080

คาตอบแทนวิทยากร 21,600                      3 คน*6 ชม*600บาท*2วันคาตอบแทนวิทยากร 21,600                      3 คน*6 ชม*600บาท*2วัน

คาตอบแทนผูชวยวิทยากร 10,800                      3 คน*6 ชม*300บาท*2วัน

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 9,000                        3 คน*3,000 บาท*1 ครั้ง 

คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา 1,680                        2 คน*2วัน*420บาท 

คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 18,000                      2 คน*30 วัน*300 บาท

๑.๑.2 คาใชสอย 306,920                    
  (2) คาจางเหมาบริการ 107,500                    คาจางเหมาจัดทําแอพลิเคชั่น 20,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําตนแบบผลิตภัณฑ  50,000 บาท

คาจางเหมาออกแบบรูปแบบการใหบริการ 15,000 บาท

คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 5,000 บาท

คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานสรุปผลการอบรม 7,500 บาท
  (3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 130,420                    คาเชาสถานที่ 2 วันๆละ 15000 บาท *3 ครั้ง 90,000 บาท

คาเอกสารอบรม 30,000 บาท

คาถายเอกสาร 10,420 บาท

69,000                      คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม (โรงแรม) 50 คน*2มื้อ*150 บาท *3 ครั้ง 45,000 บาท

คาอาหารวางผูเขารับการอบรม (โรงแรม) 50 คน*4มื้อ*40บาท*3 ครั้ง 24,000 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ คาวัสดุ 32,000                    

(1) คาวัสดุสํานักงาน 30,000                      

(2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 2,000                        

กิจกรรมยอยที่ 6) นิทรรศการสงเสริมการขายนวัตกรรมสินคาและ
บริการเพื่อนักทองเที่ยวชาวจีน

600,000                  

๑. งบดําเนินงาน 600,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 600,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 3,000                      

คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 3,000                        10 คนๆละ 300 บาทคาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 3,000                        10 คนๆละ 300 บาท

๑.๑.2 คาใชสอย 590,000                   
  (2) คาจางเหมาบริการ 590,000                    คาจางเหมาจัดนิทรศศการสงเสริมการขายนวัตกรรมสินคาและบริการเพื่อนักทองเที่ยวชาวจีน 

520,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําเว็บไซตโครงการ 50,000 บาท

คาจางเหมาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 20 เลมๆละ 500 บาท รวม 10,000 บาท

คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ 7,000                      

(1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000                        

(2) คาวัสดุเชื้อเพลิง 2,000                        

กิจกรรมหลักที่ 1.7  กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขาย
มัคคุเทศกทองถิ่น

920,000                  

๑. งบดําเนินงาน 920,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 920,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 139,200                  

1.1 คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 81,600                      คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน รวมจํานวน 34 ชั่วโมง ชั่วโมงละ  600 บาท จํานวน 1  รุน  
(อบรมจํานวน 4 รุน)

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

1.2 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 57,600                      คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน  1 คนรวมจํานวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 1,200 บาทจํานวน  1  รุน
  (อบรมจํานวน 4 รุน)

๑.๑.๒ คาใชสอย 741,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 208,000                     - คาที่พักวิทยากรและเจาหนาที่ฝกอบรม  3 คืน ๆ ละ 800 บาท / หองจํานวน  5  หองรวม  1  รุน
 (อบรมจํานวน 4 รุน) 48,000 บาท

 -คาพาหนะรถตูและรถรับจางทั่วไปและน้ํามันเชื้อเพลิง 4 คัน จํานวน 4 วัน  คันละ 2,500 บาท / 
คัน /วัน จํานวน  1  รุน  (อบรมจํานวน 4 รุน) 160,000 บาท

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 533,000                     - คาจัดเตรียมสถานที่ /เชาอุปกรณอบรม รุนละ 15,000 บาท จํานวน 1 รุน (อบรมจํานวน 4 รุน) 
60,000 บาท

 - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม  250  บาท จํานวน 1 รุน รุนละ 70 ชุด  (อบรมจํานวน 4 รุน)  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม  250  บาท จํานวน 1 รุน รุนละ 70 ชุด  (อบรมจํานวน 4 รุน) 
70,000 บาท

 - คาอาหารสําหรับผูเขาฝกอบรมฯ 10 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ 50 คน (อบรม
จํานวน 4 รุน) 240,000 บาท

 - คาอาหารสําหรับเจาหนาที่ 10 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ 15 คน (อบรมจํานวน 4 
รุน) 72,000 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 10 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จํานวน 1  รุน ๆ 
ละ 50 คน (อบรมจํานวน 4 รุน)   70,000 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่  10  มื้อ มื้อละ 35 บาท จํานวน 1 รุน ๆ ละ  15  
คน  (อบรมจํานวน 4 รุน) 21,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 39,800                    

1.1 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ 39,800                      คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ จํานวน 1 รุน รุนละ 9950บาท  (อบรมจํานวน 4 รุน)

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก 1.8 กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟเพื่อสงเสริมการเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม

6,000,000                

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวชาและกาแฟ ตลอดหวงโชเชื่อมโยงการทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม

300,000                  

๑. งบดําเนินงาน 300,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 300,000                  

๑.๑.๒ คาใชสอย 167,800                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 76,800                      คาที่พักคณะทํางาน 5 หอง*2 คืน*1,200 บาท*4 ครั้ง 48,000 บาท  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 76,800                      คาที่พักคณะทํางาน 5 หอง*2 คืน*1,200 บาท*4 ครั้ง 48,000 บาท

คาพาหนะ 1 คัน*2 วัน*3,600 บาท *4 ครั้ง 28,800 บาท
  (2)  คาจางเหมาบริการ  71,000                      คาจางลูกจางโครงการ 1 คน*1เดือน*15,000 บาท

คาจางคณะสํารวจ 5 คน*2วัน*1,000บาท*4ครั้ง 40,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 2คน*2วัน*1,000 บาท*4 ครั้ง 16,000 บาท
  (2)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 20,000                      คาเชาสถานที่ 2 วันๆละ 1,000 บาท 4 ครั้ง 8,000 บาท

คาอาหารผูสํารวจ  5 คน*8 วัน*200 บาท 8,000 บาท

คาอาหารวาง ผูสํารวจ 5 คน*8 วัน*50 บาท*2 มื้อ 4,000 บาท
๑.๑.๒ คาวัสดุ 132,200                  

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาศักยภาพชุมชนที่ปลูกชาและกาแฟ ใหมี
ศักยภาพรองรับการทองเที่ยวชาและกาแฟ

1,000,000                

๑. งบดําเนินงาน 1,000,000                

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000                

๑.๑.๑ คาตอบแทน 57,600                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 57,600                      2 คน*6 ชม*600 บาท*8 ครั้ง 57,600 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 734,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 96,000                      คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*2 คืน*1,200 บาท*8 ครั้ง 38,400 บาท

คาพาหนะ 1 คัน*2 วัน*3,600 บาท *8 ครั้ง 57,600 บาท
  (2)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 592,000                    คาเชาสถาที่ *2วันๆละ 1,000 บาท*8 ครั้ง 16,000 บาท

คาอาหาร ผูเขาอบรม  30 คน*8 วัน*200 บาท*8 มื้อ 384,000 บาท

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม  30 คน*8 วัน*50 บาท*16 มื้อ 192,000 บาท
  (3)  คาจางเหมาบริการ 46,000                      คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ1 คน*2เดือน*15,000 บาท 30,000 บาท

คาจางผูประสานงาน1คน*2 วัน*1,000 บาท*8ครั้ง 16,000 บาท
๑.๑.๒ คาวัสดุ 208,400                  ๑.๑.๒ คาวัสดุ 208,400                  

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการการทองเที่ยว
เชิงชาและกาแฟเชื่อมโยงการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ

1,000,000                

๑. งบดําเนินงาน 1,000,000                

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000                

๑.๑.๑ คาตอบแทน 57,600                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 57,600                      2 คน*6 ชม*600 บาท*8 ครั้ง 57,600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 734,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 96,000                      คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*2 คืน*1,200 บาท*8 ครั้ง 38,400 บาท

คาพาหนะ 1 คัน*2 วัน*3,600 บาท *8 ครั้ง 57,600 บาท
  (2)  คาจางเหมาบริการ 46,000                      คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*2เดือน*15,000 บาท 30,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 2คน*2วัน*1,000 บาท*4 ครั้ง 16,000 บาท
  (3)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 592,000                    คาเชาสถานที่ *2วันๆละ 1,000 บาท*8 ครั้ง 16,000 บาท

คาอาหาร ผูเขาอบรม  30 คน*8 วัน*200 บาท*8 มื้อ 384,000 บาท

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม  30 คน*8 วัน*50 บาท*16 มื้อ 192,000 บาท
๑.๑.๒ คาวัสดุ 208,400                  เดือนละ 52,100 บาท*4 เดือน

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม

1,000,000                

๑. งบดําเนินงาน 1,000,000                

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000                

๑.๑.๑ คาตอบแทน 57,600                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 57,600                      2 คน*6 ชม*600 บาท*8 ครั้ง 57,600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 734,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 96,000                      คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*2 คืน*1,200 บาท*8 ครั้ง 38,400 บาท

คาพาหนะ 1 คัน*2 วัน*3,600 บาท *8 ครั้ง 57,600 บาทคาพาหนะ 1 คัน*2 วัน*3,600 บาท *8 ครั้ง 57,600 บาท
  (2)  คาจางเหมาบริการ 46,000                      คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*2เดือน*15,000 บาท 30,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 1คน*2 วัน*1,000 บาท*8ครั้ง 16,000 บาท
  (3)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 592,000                    คาเชาสถานที่ *2วันๆละ 1,000 บาท*8 ครั้ง 16,000 บาท

คาอาหาร ผูเขาอบรม  30 คน*8 วัน*200 บาท*8 มื้อ 384,000 บาท

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม  30 คน*8 วัน*50 บาท*16 มื้อ 192,000 บาท
๑.๑.๒ คาวัสดุ 208,400                  เดือนละ 52,100 บาท*4 เดือน

กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมอบรมพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม

500,000                  

๑. งบดําเนินงาน 500,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 395,800                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 28,800                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 28,800                      1 คน*6 ชม*600 บาท*8 ครั้ง 28,800 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 367,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 48,000                      คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*2คืน*1,200 บาท*4 ตรั้ง 19,200 บาท

คาพาหนะ 1 คัน*2วัน*3,600 บาท*4 ครั้ง 28,800 บาท
  (2)  คาจางเหมาบริการ 23,000                      คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*1เดือน*15,000 บาท 15,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 1คน*2 วัน*1,000 บาท*4ครั้ง 8,000 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

  (3)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 296,000                    คาเชาสถานที่ วันละ 1,000 บาทครั้งละ 2 วัน จํานวน 4 ครั้ง

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน*50บาท*16 มื้อ *4 ครั้ง 96,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน*200 บาท *8 วัน* 4 ครั้ง 192,000 บาท
๑.๑.๒ คาวัสดุ 104,200                  วัสดุฝกอบรม วันละ 13,025 บาท *2 วัน*4 ครั้ง

กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรมอบรมการตลาดและการวางแผน
การตลาด ดานการสรางแบรนดและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม

500,000                  

๑. งบดําเนินงาน 500,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 500,000                  ๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 500,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 28,800                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 28,800                      1คน 6 ชมๆละ 600 บาท*8 ครั้ง

๑.๑.๒ คาใชสอย 367,000                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 48,000                      คาพาหนะรถยนต 1 คัน 2 วันๆละ 3600 บาท *4 ครั้ง 28,800 บาท

คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*2คืน*1,200 บาท*4 ครั้ง 19,200 บาท
  (2) คาจางเหมาบริการ 23,000                      คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*1 เดือน*15,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 1 คน*2 วัน*1,000 บาท*4 ครั้ง 8,000 บาท
  (3)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 296,000                    คาเชาสถานที่ วันละ 1,000 บาท 8 ครั้ง

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 120 คน*50 บาท*16 มื้อ 96,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 120 คน*200 บาท*8 มื้อ 192,000 บาท
๑.๑.๒ คาวัสดุ 104,200                  

กิจกรรมยอยที่ 7) กิจกรรมทางการตลาดเครือขายการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม

1,700,000                

๑. งบดําเนินงาน 1,700,000                

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,700,000                

๑.๑.๑ คาตอบแทน                     86,400

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

(1) คาตอบแทนวิทยากร 86,400                      2 คน*6ชมๆละ 600 บาท *12 ครั้ง

๑.๑.๒ คาใชสอย 1,256,200                

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 115,200                    คาพาหนะรถยนต 1 คัน 2 วันๆละ 3600 บาท *12 ครั้ง 86,400 บาท

คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*2 คืน*1200 บาท*6 ครั้ง 28,800 บาท
  (2)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 448,000                    คาเชาสถาที่ 2วัน*1000บาท*8 ครั้ง

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน 4 วัน 50 บาท*24 มื้อ 144,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน 4 วัน 200 บาท*12 มื้อ 288,000 บาท
  (3)  คาจางเหมาบริการ 693,000                    1 ทีม*300,000บาท*2 ครั้ง

คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 45,000 บาท 1 คน *3 เดือน*15,000 บาทคาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 45,000 บาท 1 คน *3 เดือน*15,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 48,000 บาท 2 คน*2วัน*1000*12 ครั้ง

๑.๑.๒ คาวัสดุ 357,400                  ชุดละ 89,350 บาท * 4 ครั้ง

กิจกรรมหลักที่ 1.9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น "การพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ"

300,000                   ออกแบบจัดทําคูมือมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาการทองเที่ยวในกลุมเหนือบน 1 / อบรบบุคลากร 4
 หลักสูตรๆละ 2 รุนๆละ 50 คน

๑. งบดําเนินงาน 300,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 300,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 14,400                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 14,400                      2 คน*6 ชม*600 บาท*2 ครั้ง 14,400 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 274,400                  

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 74,400                      คาที่พักผูเขาพักอบรม 25 หอง*1 คืน*1,200 บาท*2 รุน 60,000 บาท

คาพาหนะ 1 คัน*2 วัน*3,600 บาท *2 รุน 14,400 บาท
  (2)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 100,000                    คาอาหาร ผูเขาอบรม  50 คน*4 มื้อ*200 บาท* 2 รุน 80,000 บาท 

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม  50 คน*4 มื้อ*50 บาท*2รุน 20,000 บาท
  (3)  คาจางเหมาบริการ 100,000                    จัดทําคูมือมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

1.1.3 คาวัสดุ 11,200                    คาวัสดุสํานักงาน

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการของ
การทองเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว
มุสลิม

1,000,000                

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการ
ใหบริการนักทองเที่ยวชาวมุสลิม

100,000                  

๑. งบดําเนินงาน 100,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 100,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน -                          

๑.๑.๒ คาใชสอย 77,800                    ๑.๑.๒ คาใชสอย 77,800                    

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 49,800                      คาที่พัก 2 หอง 1 คืนๆละ 1200 บาท * 7 ครั้ง 16,800 บาท

คาอาหาร 2 คน*200 บาท * 7 มื้อ 2,800 บาท

คาอาหารวาง 2 คน*50 บาท*14 มื้อ 1,400 บาท

คาพาหนะ 1 คัน *2วัน*3600 บาท *4 ครั้ง 28,800 บาท
  (2) คาจางเหมาบริการ 28,000                      คาตอบแทนคณะสํารวจ 1คน*5ชั่วโมง*200บาท*7 ครั้ง 7,000 บาท

คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*1เดือน*15,000 บาท*1 ครั้ง 15,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 1คน*1วัน*3,000 บาท*2 ครั้ง 6,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 22,200                    

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 
กิจกรรมยอยที่ 2)อบรมพัฒนาศักยภาพทักษะดานการใหบริการ
ของการทองเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ชาวมุสลิม

200,000                  

๑. งบดําเนินงาน 200,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 36,000                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 36,000                      2คน*6ชั่วโมง*600บาท*5 ครั้ง

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 143,000                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 48,000                      คาพาหนะรถยนต 2 คัน 1 วันๆละ 3600 บาท *5 ครั้ง 36,000 บาท

คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*1 คืน*1200 บาท*5 ครั้ง 12,000 บาท
  (2)  คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 50,000                      คาเชาสถานที่ 1,000 บาท*5 ครั้ง 5,000 บาท

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน *50 บาท*10 มื้อ 15,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน 1 วัน 200 บาท*5 มื้อ 30,000 บาท
  (3) คาจางเหมาบริการ 45,000                      คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 30,000 บาท 1 คน*2เดือน*15,000 บาท*1 ครั้ง 30,000บาท

 คาจางผูประสานงาน 15,000 บาท 1คน*1วัน*3,000 บาท*5 ครั้ง 15,000 บาท
๑.๑.3 คาวัสดุ 21,000                    ๑.๑.3 คาวัสดุ 21,000                    

กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมศักยภาพดานอาหารใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล เพื่อรองรับความตองการ
ของนักทองเที่ยวมุสลิม

250,000                  

๑. งบดําเนินงาน 250,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 250,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 43,200                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 43,200                      2คน*6ชั่วโมง*600บาท*6 ครั้ง
๑.๑.๒ คาใชสอย 153,000                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 36,000                      คาพาหนะรถยนต 1 คัน 2 วันๆละ 3600 บาท *3 ครั้ง 21,600 บาท

คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*1 คืน*1200 บาท*6 ครั้ง 14,400 บาท
  (2)  คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 54,000                      คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน *50 บาท*12 มื้อ 18,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน 1 วัน 200 บาท*6 มื้อ 36,000 บาท

  (3) คาจางเหมาบริการ 63,000                      คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ1 คน*3เดือน*15,000 บาท*1 ครั้ง 45,000 บาท

คาจางผูประสานงาน1คน*1วัน*3,000 บาท*6 ครั้ง 18,000 บาท
๑.๑.3 คาวัสดุ 53,800                    วัสุดฝกอบรม ครั้งละ 10,760 บาท 5 ครั้ง

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 4)อบรมพัฒนาหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพ รองรับ
นักทองเที่ยวมุสลิม

250,000                  

๑. งบดําเนินงาน 250,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 250,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 36,000                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 36,000                      2คน*6ชั่วโมง*600บาท*5 ครั้ง
๑.๑.๒ คาใชสอย 158,600                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 33,600                      คาพาหนะรถยนต 1 คัน 2 วันๆละ 3600 บาท *3 ครั้ง 21,600 บาท

คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*1 คืน*1200 บาท*5 ครั้ง 12,000 บาทคาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*1 คืน*1200 บาท*5 ครั้ง 12,000 บาท
  (2)  คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 50,000                      คาเชาสถานที่ 1,000 บาท*5 ครั้ง 5,000 บาท

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน *50 บาท*10 มื้อ 15,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน 1 วัน 200 บาท*5 มื้อ 30,000 บาท

  (3) คาจางเหมาบริการ 75,000                      คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*2เดือน*15,000 บาท*2 ครั้ง 60,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 1คน*1วัน*3,000 บาท*5 ครั้ง 15,000 บาท
๑.๑.3 คาวัสดุ 55,400                    วัสดุฝกอบรม ครั้งละ 11,080*5ครั้ง

กิจกรรมยอยที่ 5) ยกระดับบุคลากร สถานประกอบการ แหลง
ทองเที่ยว และพัฒนาภาคเครือขายและชุมชน
ดานการใหบริการและความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย เพื่อรองรับ
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม

200,000                  

๑. งบดําเนินงาน 200,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 43,200                    

(1) คาตอบแทนวิทยากร 43,200                      2คน*6ชั่วโมง*600บาท*6 ครั้ง
๑.๑.๒ คาใชสอย 136,800                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 28,800                      คาพาหนะรถยนต 1 คัน 2 วันๆละ 3600 บาท *3 ครั้ง 21,600 บาท

คาที่พักคณะทํางาน 1 หอง*2 คืน*1200 บาท*3 ครั้ง 7,200 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

  (2)  คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 60,000                      คาเชาสถานที่ 1,000 บาท*6 ครั้ง 6,000 บาท

คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน *50 บาท*12 มื้อ 18,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน มื้อละ 200 บาท*6 มื้อ 36,000 บาท

  (3) คาจางเหมาบริการ 48,000                      คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*2เดือน*15,000 บาท*1 ครั้ง 30,000 บาท

คาจางผูประสานงาน 1คน*1วัน*3,000 บาท*6 ครั้ง 18,000 บาท
๑.๑.3 คาวัสดุ 20,000                    

กิจกรรมหลักที่ 1.11  กิจกรรมประสานความรวมมือพัฒนา
แรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหเกิดความ

2,187,900                

แรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหเกิดความ
สอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (Hotel Service - 
FB & Gastronomy Tourism)

กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดานอาหาร
และเครื่องดื่ม

204,300                  

๑. งบดําเนินงาน 204,300                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 204,300                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 19,800                    

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 19,800                       - คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจํานวน3 คน จํานวน 11 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 184,500                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 41,500                       - คาเชาที่พักวิทยากรและเจาหนาที่ 3 หอง หองละ 1500 บาท จํานวน 1 คืน 4,500 บาท

 - คาเดินทางของผูเขารวมการอบรมแบบเหมาจายไป กลับ คนละ 300 บาท จํานวน 100 คน 
30,000 บาท

 - คาเชารถตูปรับอากาศพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 1 คัน จํานวน 2 วันๆละ 3,500 บาท รวม 
7,000 บาท

  (2)  คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

84,000                       - คาอาหารกลางวันแบบเหมาจาย/คน จํานวน100 คน จํานวน2 มื้อ มื้อละ320 บาท64,000 บาท

 - คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน จํานวน 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท 20,000 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

  (3) คาจางเหมาบริการ 59,000                       - คาจางเหมาถายเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 100 ชุด ชุดละ 90 บาท 9,000 บาท

 - คาจางเหมาจัดหาและเตรียมวัตถุดิบตลอดจนเชาใชอุปกรณประกอบการอบรมดานอาหารและ
เครื่องดื่ม 50,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดานงาน
บริการโรงแรม

154,300                  

๑. งบดําเนินงาน 154,300                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 154,300                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 19800

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 19800  - คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจํานวน3 คน จํานวน 11 ชั่วโมงๆละ 600 บาท  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 19800  - คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจํานวน3 คน จํานวน 11 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 134,500
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 41,500  - คาเชาที่พักวิทยากรและเจาหนาที่ 3 หอง หองละ 1500 บาท จํานวน 1 คืน 4,500 บาท

 - คาเชารถตูปรับอากาศพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน1คัน จํานวน2 วันๆละ3,500บาท 7,000 บาท

 - คาเดินทางของผูเขารวมการอบรมแบบเหมาจายไป กลับ คนละ 300 บาท จํานวน 100 คน 
30,000 บาท

  (2)  คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

84,000                      

 - คาอาหารกลางวันแบบเหมาจาย/คน จํานวน100 คน จํานวน2 มื้อ มื้อละ320 บาท64,000 บาท

 - คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน จํานวน 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท 20,000 บาท

  (3) คาจางเหมาบริการ 9,000                         - คาจางเหมาถายเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 100 ชุด ชุดละ 90 บาท

กิจกรรมยอยที่ 3)การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดานงาน
บริการนําเที่ยว

154,300                  

๑. งบดําเนินงาน 154,300                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 154,300                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 19,800                    

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 19,800                      คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจํานวน3 คน จํานวน 11 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 134,500                  
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 41,500                      คาเดินทางของผูเขารวมการอบรมแบบเหมาจายไป-กลับ คนละ 300 บาท จํานวน 100 คน 

30,000 บาท

คาเชาที่พักวิทยากรและเจาหนาที่ 3 หอง หองละ 1500 บาท จํานวน 1 คืน 4,500 บาท
คาเชารถตูปรับอากาศพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน1 คัน จํานวน2 วันๆละ 3,500 บาท 7,000 บาท

  (2)  คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 84,000                      คาอาหารกลางวันแบบเหมาจาย/คน จํานวน100 คน จํานวน2 มื้อ มื้อละ320 บาท 64,000 บาท

คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน จํานวน 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท 20,000 บาท

  (๖) คาจางเหมาบริการ 9,000                        คาจางเหมาถายเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 100 ชุด ชุดละ 90 บาท

กิจกรรมยอยที่ 4)การผลิตสื่อประชาสัมพันธ 200,000                  กิจกรรมยอยที่ 4)การผลิตสื่อประชาสัมพันธ 200,000                  

๑. งบดําเนินงาน 200,000                  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,000                  

๑.๑.๑ คาตอบแทน -                            

๑.๑.๒ คาใชสอย 200,000                  
  (1)  คาจางเหมาบริการ 200,000                    คาจางเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธขอมูลดานขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร

วิชาชีพ MRA

กิจกรรมยอยที่ 5)  การประกวดแขงขันความสามารถทางวิชาชีพ
คนโรงแรม

1,475,000                

๑. งบดําเนินงาน 1,475,000                

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,475,000                

๑.๑.๑ คาตอบแทน -                          

๑.๑.๒ คาใชสอย 1,475,000                
  (1)  คาจางเหมาบริการ 1,475,000                 - คาจางเหมาจัดหาของที่ระลึกทางดานวิชาชีพคนโรงแรม จํานวน 1000 ชิ้นๆละ 50 บาท 

50,000 บาท
 - คาจางเหมาจัดทําสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ ความยาวไมนอยกวา 30วินาที จํานวน 3 ภาษา 
60,000 บาท

 - คาจางเหมาจัดทําปายแบนเนอรเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมใหกับนักทองเที่ยว 50,000 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

 - คาจางเหมาจัดทําบทความขาว press releaase ประชาสัมพันธผานสื่อ 50,000 บาท

 - คาจางเหมาจัดการประชุมเตรียมความพรอมกิจกรรม พรอมบทสรุป 50,000 บาท

 - คาจางเหมาออกแบบตกแตงพื้นที่ดวยวัสดุประดับศิลป 100,000 บาท

 - คาจางเหมาออกแบบเวทีขนาดกลาง พรอมตกแตงใหสวยงาม 340,000 บาท

 - คาจางเหมาการจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันความสามารถทางวิชาชีพคนโรงแรม 554,000 บาท

 - คาจางเหมาการจัดเตรียมอุปกรณการแขงขัน 200,000 บาท

 - คาจางเหมาพิธีกร 2 คน ดําเนินรายการและประชาสัมพันธขอมูล 21,000 บาท - คาจางเหมาพิธีกร 2 คน ดําเนินรายการและประชาสัมพันธขอมูล 21,000 บาท

 



แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ  7  

ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวในชุมชนและ
ทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับสากล  

กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลางการตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ  
  วงเงิน 4,500,000 บาท 

1.2 กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่มศักยภาพการบริการทองเที่ยวกลุมคนที่มีความตองเขาถึงพิเศษ
         วงเงิน 1,000,000 บาท 

1.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการขยายการตลาดการทองเที่ยว 
  วงเงิน 2,740,000 บาท 

         วงเงิน 8,240,000 บาท 
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน 
แผนงาน : การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสู

ระดับสากล  
หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ: นางปวีณวรรณ  นิลกําแหง ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
สถานท่ีติดตอ: สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา  

ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300 หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2325 
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ท่ีมา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)       

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่มุงเนน
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายไดที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 3การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการทองเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการทองเที่ยว Travel and Leisureในป พ.ศ. 2559 เชียงใหมถูกจัดลําดับเมื่องนาเที่ยวอันดับ 2 ของโลกป 
พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหมติดอันดับ 6ใน 10 สถานที่นาไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกลาวถึง
เชียงใหมวาเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในชวง 2-3ปที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมมีสถานที่
ทองเที่ยวใหม ๆ เกิดขึ้นทําใหเปนจุดนาสนใจใหกลับไปเที่ยวซ้ําอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย และแหลง
บริการดานการทองเที่ยวอ่ืนๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพดานการบริการดานการทองเที่ยวสามารถสงเสริม
การทองเที่ยวโดยใชมาตรฐานสากลซึ่งจะทําใหเพิ่มมูลคาการบริการไดจึงจําเปนจะตองมีการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวที่ดี มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองในสวนของการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศโดยมีใชนโยบาย 
“ไทยแลนด 4.0”และจะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศที่เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของ
โลกไดดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองมกีารพัฒนาแหลงทองเที่ยว มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทองเที่ยว รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการใหได
มาตรฐานสูสากล 
 



(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ สภาพปญหา/ความตองการการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันของการทองเที่ยวเพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสูตลาดในประเทศและสูสากล
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไปรับการสงเสริมและสนับสนุนทั้งดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว รูปแบบการใหบริการ  
การอํานวยความสะดวก ตลอดจนการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวยกระดับความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน จําเปนตอการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวในระดับสากล 
จะเปนการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยว ไมวาคาใชจายการทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทําให
รายไดจากการทองเที่ยวเขาสูจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น และรายไดจากการทองเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไวที่ 3.1 ลานลานบาท 
(๒)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ   
 เพื่อเกิดการกระตุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว 
 เพื่อสงเสริมและพัฒนาการรองรับการตลาดกลุมนักทองเที่ยวใหมๆ 
 เพือ่ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวและบริการทองเที่ยว 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม  โครงการใหม 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา   ดําเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ :  1 ป   เริ่มตนป ตค. 2562         สิ้นสุดปกย. 2563 
(๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม  

 (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :  นักทองเที่ยวผูประกอบการ บุคลากรดานการทองเที่ยว  
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูประกอบการดานการทองเที่ยว 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด :  ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
(๔.๒) ผลผลิต : กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา,กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 (๔.๓) ผลลัพธ  

มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา เชิงวัฒนธรรม 
มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายใหม 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : 
เชิงลบ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)  
            

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัด
เชียงใหมศูนยกลางการตลาดทองเท่ียวเชิง
สุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ 
กิจกรรมยอยที่ 1) สนับสนุนการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพและกีฬานานาชาติ 
กิจกรรมยอยที่ 2) วิ่งมินิมาราธอน2020 
จํานวน 2 เสนทาง 2 ครั้ง 
กิจกรรมยอยที่ 3) Chiangmai Bike จํานวน 
1 ครั้ง 
กิจกรรมยอยที่ 4) ปน 2 ลอกอยผอดอย 
จํานวน 1 ครั้ง 
กิจกรรมยอยที่ 5) สงเสริม อี สปอรต 
(Chiang mai E-Sport Venue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักท่ี 2  กิจกรรมพัฒนาการตลาด
และเพ่ิมศักยภาพการบริการทองเท่ียวกลุม
คนท่ีมีความตองเขาถึงพิเศษ 
กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมดานการทําการตลาด
กับกลุมนักทองเที่ยวที่มีความเฉพาะพิเศษ 
(Niche Marketing) 
กิจกรรมยอยที่ 2) เพิ่มศกัยภาพการบริการ
ผูประกอบการในกลุมนักทองเที่ยวที่มีความ
ตองการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมหลักท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการ
ขยายการตลาดการทองเท่ียว 
กิจกรรมยอยที่ 1) เวทีประชาคมการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมยอยที่ 2)  พัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดนิทรรศการ "วิถี
ทองเที่ยว วิถีชนเผา" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 8,240,000 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 



(๘) ความพรอมของโครงการ 
(๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน
ระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................ 
 ม ีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...................................................... 
 ไมม ี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที 
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
ไมม ีตองจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด

โครงการที่ ๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสู
ระดับสากล

                8,240,000

กิจกรรมหลักที่ ๒.1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลาง
การตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ

                4,500,000

๑. งบดําเนินงาน                 4,500,000

งบประมาณ

๑. งบดําเนินงาน                 4,500,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                 4,500,000

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย                 4,500,000
  (1) คาจางเหมาบริการ                  4,500,000  - จัดงานวิ่งมินิมาราธอน  Chiang mai Marathon 2020 ในจังหวัดเชียงใหม 2 ครั้ง  ( อ.แมริม / 

อ.เชียงดาว) ครั้งละไมนอยกวา 500 คน  900,000 บาท

 - จัดงาน Chiangmai Bike รวมไมต่ํากวา 2500 คัน จํานวน 2 เสนทาง เสนทางหางพรอมเมนาดา -
 น้ําพุรอนสันกําแพง  / อุทยานหลวงราชพฤกษ - สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์ 900,000 บาท

 - จัดงาน ปน 2 ลอ กอยผอดอย ไมต่ํากวา 2500 คัน เสนทางศูนยแสดงสินคานานาชาติ - ดอยมอน
แจม 900000 บาท
 - สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬานานาชาติ   900,000 บาท 2 วัน

 - สงเสริม อี สปอรต (Chiang mai E-Sport Venue) 900,000 บาท 2 วัน

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่มศักยภาพ
การบริการทองเที่ยวกลุมคนที่มีความตองเขาถึงพิเศษ

                1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมดานการทําการตลาดกับกลุมนักทองเที่ยว
ที่มีความเฉพาะพิเศษ (Niche Marketing)

                  500,000

 ๑. งบดําเนินงาน                   500,000

 ๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                   500,000

 ๑.๑.๑ คาตอบแทน                     21,600

   (๓) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                       21,600  คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1,200 บาท ตอชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง  × 3 วัน

 ๑.๑.๒ คาใชสอย                   428,250
   (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ                       32,500  คาเชารถตูรวมน้ํามันวันละ 2500 บาท × 3วัน และรถตู 10 คันสําหรับศึกษาดูงาน 1 วัน วันละ 

2500 บาท

   (๒)  คาเดินทางวิทยากร/คาแท็กซี่และคาเครื่องบิน                       40,000  คาเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรจํานวน 5 คน × 7,000 บาท และคาจางเหมาเดินทางโดย
แทกซี/่รถ 1,000 บาท จํานวน 5 คน

   (๓)  คาจางเหมาพิธีเปด-ปดกิจกรรม                       10,000

   (๔) คาจางเหมาเก็บขอมูล ดานการตลาด                     200,000

   (๕) คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม                       12,500  คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม 250 บาท × 50  คน

   (๖) คาจางเหมาบริการ                         6,000  คาจางเหมารายงานสรุปกิจกรรม+รายงานการวิจัย

                        3,000  คาจางเหมานักศึกษาชวยงาน จํานวน 4 คน วันละ 250 บาท ×  3 วัน

   (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม                       74,250  คาอาหาร+อาหารวางผูเขาอบรมและเจาหนาที่จํานวน 55 คน × 450 บาท × 3 วัน

   (๘) คาศึกษาดูงาน                       50,000  คาจางเหมาศึกษาดูงานจํานวน 25,000 บาท × 2 ที่

 ๑.๑.๓ คาวัสดุ                     50,150

   (๑)  วัสดุสํานักงาน                       10,150
 วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4, แฟมเอกสาร, ลวดเสียบ, กรรไกร, กลองลังพลาสติกขนาดใหญ, 
ฯลฯ)

   (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร                       20,000  คาหมึกปริ้นส
   (๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา                       20,000  คาหนังสือตางประเทศเกี่ยวกับการตลาดและการทองเที่ยว (Text Book) ประกอบการเก็บขอมูล

การตลาด

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 2) เพิ่มศักยภาพการบริการผูประกอบการในกลุม
นักทองเที่ยวที่มีความตองการพิเศษ

                  500,000

 ๑. งบดําเนินงาน                   500,000

 ๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                   500,000

 ๑.๑.๑ คาตอบแทน                     21,600

   (๒) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                       21,600  คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1200 บาท ตอชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง  × 3 วัน

 ๑.๑.๒ คาใชสอย                   476,250
   (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ                       32,500  คาเชารถตูรวมน้ํามันวันละ 2500 บาท × 3วัน และรถตู 10 คันสําหรับศึกษาดูงาน 1 วัน วันละ 

2500 บาท2500 บาท

   (๒)  คาเดินทางวิทยากร/คาแท็กซี่และคาเครื่องบิน                       40,000  คาเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรจํานวน 5 คน × 7,000 บาท และคาจางเหมาเดินทางโดย
แทกซี/่รถ 1,000 บาท จํานวน 5 คน

   (๓)  คาจางเหมาพิธีเปด-ปดกิจกรรม                       10,000

   (๔) คาจางเหมาทํา Application สําหรับเก็บขอมูล                     250,000  คาทํา Application 200,000 บาท +คารักษาระบบ 5 ป × ปละ 10000 บาท

   (๕) คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม                       12,500  คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม 250 บาท × 50  คน

   (๖) คาจางเหมาบริการ                         4,000  คาจางเหมารายงานสรุปกิจกรรม

                        3,000  คาจางเหมานักศึกษาชวยงาน จํานวน 4 คน วันละ 250 บาท ×  3 วัน

   (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม                       74,250  คาอาหาร+อาหารวางผูเขาอบรมและเจาหนาที่จํานวน 55 คน × 450 บาท × 3 วัน

   (๘) คาศึกษาดูงาน                       50,000  คาจางเหมาศึกษาดูงานจํานวน 25000 บาท × 2 ที่

 ๑.๑.๓ คาวัสดุ                       2,150

   (๑)  วัสดุสํานักงาน                         2,150
 วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4, แฟมเอกสาร, ลวดเสียบ, กรรไกร, กลองลังพลาสติกขนาดใหญ, 
ฯลฯ)

กิจกรรมหลักที่ ๒.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมการขยายการตลาดการทองเที่ยว

                2,740,000

กิจกรรมยอยที่ 1) เวทีประชาคมการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

                  258,500
                                                                                                                     -   

๑. งบดําเนินงาน                   258,500

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                   258,500

๑.๑.๑ คาตอบแทน                     54,000

   (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                     54,000 กิจกรรม เวทีพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 18,000 บาท

   คาตอบแทนวิทยากร ( ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๕ พื้นที่)

กิจกรรม เวทีบูรณาการเครือขายดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับพื้นที่  18,000 บาท

   คาตอบแทนวิทยากร ( ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๕ พื้นที่)

กิจกรรม เวทีถอดบทเรียนผลการดําเนินงานโครงการ 18,000 บาท

   คาตอบแทนวิทยากร ( ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๕ ครั้ง)

๑.๑.๒ คาใชสอย                   165,500๑.๑.๒ คาใชสอย                   165,500

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ                       30,000  กิจกรรมเวทีจุดประกายการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 30,000 บาท

      คาพาหนะเดินทางผูรวมกิจกรรม (จํานวน ๒๐๐ บาท x 150 คน)

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม                     135,500  กิจกรรมเวทีจุดประกายการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 40,500 บาท

      คาอาหารกลางวัน (มื้อละ ๒๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑๕๐ คน)

      คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (มื้อละ ๓๕ บาท x ๑๕๐ คน x ๒ มื้อ)

กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 38,000 บาท

     คาอาหารกลางวัน (มื้อละ 12๐ บาท x ๑ มื้อ x 20๐ คน)

     คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (มื้อละ ๓๕ บาท x 20๐ คน x ๒ มื้อ)

กิจกรรม เวทีบูรณาการเครือขายดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับพื้นที่  28,500 บาท

    คาอาหารกลางวัน (มื้อละ 12๐ บาท x ๑ มื้อ 15๐ คน)

    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (มื้อละ ๓๕ บาท x 15๐ คน x ๒ มื้อ)

กิจกรรม เวทีถอดบทเรียนผลการดําเนินงานโครงการ 28,500 บาท

    คาอาหารกลางวัน (มื้อละ 12๐ บาท x ๑ มื้อ x 15๐ คน)

    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (มื้อละ ๓๕ บาท x 15๐ คน x ๒ มื้อ)

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

1.1.๓ คาวัสดุ
  (๑) คาวัสดุสํานักงาน                     39,000 คาวัสดุอุปกรณ (๖๐ บาท x ๑๕๐ คน) 9,000 บาท กิจกรรมเวทีจุดประกายการพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม

คาวัสดุอุปกรณ (๖๐ บาท x 20๐ คน) 12,000 บาท กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพและยกระดับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คาวัสดุอุปกรณ (๖๐ บาท x 15๐ คน) 9,000 บาท กิจกรรม เวทีบูรณาการเครือขายดานการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับพื้นที่

คาวัสดุอุปกรณ (๖๐ บาท x 15๐ คน) 9,000 บาท กิจกรรม เวทีถอดบทเรียนผลการดําเนินงาน
โครงการโครงการ

กิจกรรมยอยที่ 2)  พัฒนาศักยภาพการใหบริการดานการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

                  244,500

๑. งบดําเนินงาน                   244,500

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                   244,500

๑.๑.๑ คาตอบแทน                     72,000

   (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                       72,000 คาตอบแทนวิทยากร ( 2 คน x ๖๐๐ บาท x 12 ชั่วโมง x ๕ พื้นที่)

๑.๑.๒ คาใชสอย                   163,500

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ                       90,000 คาที่พักผูเขารวมกิจกรรม (จํานวน ๑๕ หอง x ๘๐๐ บาท x ๕ วัน)

คาพาหนะเดินทางผูเขารวมกิจกรรม (จํานวน ๒๐๐ x ๑๕๐ คน)

  (๖) คาจางเหมาบริการ                       27,000  คาจางเหมาพาหนะศึกษาดูงาน (จํานวน ๓ คัน x ๑,๘๐๐ บาท x ๕ วัน)
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม                       46,500

                      10,500  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (มื้อละ ๓๕ บาท x 15๐ คน x 2 มื้อ) 10,500 บาท

                      36,000  คาอาหารกลางวัน (มื้อละ 12๐ บาท x 2 มื้อ x 15๐ คน) 36,000 บาท

1.1.๓ คาวัสดุ                       9,000

  (๑) คาวัสดุสํานักงาน                         9,000 คาวัสดุอุปกรณ (๖๐ บาท x 15๐ คน)

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดนิทรรศการ "วิถีทองเที่ยว วิถีชนเผา"                 2,237,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,237,000

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย                 2,237,000

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ                     83,000 คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม (๑,๐๕๐ บาท x ๓๐ หอง x ๒ คืน)

คาพาหนะเดินมทางสําหรับผูเขารวมกิจกรรม (๒๐๐ บาท x ๑๐๐ คน)

  (๖) คาจางเหมาบริการ                 2,057,000  คาจางเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน จํานวน ๑ เรื่อง ความยาวไมเกิน ๒๐ นาที

 คาจางเหมาจัดทําสื่อแผนพับ ประชาสัมพันธงาน ( ๓,๐๐๐ แผน x ๔ บาท) คาจางเหมาจัดทําสื่อแผนพับ ประชาสัมพันธงาน ( ๓,๐๐๐ แผน x ๔ บาท)

 คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธ ( ๔๐ ปาย x ๑,๗๐๐ บาท)

 คาจางเหมาตกแตงสถานที่ภายในบริเวณงาน "วิถีทองเที่ยว วิถีชนเผา”

      พรอมนิทรรศการมีชีวิต  ๕ เรื่อง จํานวน ๓ วัน

                    97,000 คาอาหารกลางวัน (มื้อละ ๑๒๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๓ มื้อ)

คาอาหารเย็น  (๒๐๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๒ มื้อ)

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท x ๑๐๐ คน x ๖ มื้อ)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                               -   

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ  31  

ชื่อโครงการ  : โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว  วงเงิน 97,812,900 บาท 

1.2 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลง
ทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม      วงเงิน 4,345,700 บาท 

1.3 พัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม       วงเงิน 14,214,700 บาท 

1.4 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
อางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 

  วงเงิน 7,193,300 บาท 
1.5 กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยง 

  วงเงิน 3,011,800 บาท 
1.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล  วงเงิน 25,000,000 บาท 

         วงเงิน 151,578,400 บาท 
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 
แผนงาน : การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  
หนวยดําเนินการหลัก : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : นายศรัณยู มีทองคํา  ตําแหนง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
สถานที่ติดตอ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  หมายเลขโทรศัพท : 0 53112617 
  
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)       

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่มุงเนน
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายไดที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 3การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการทองเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการทองเที่ยว Travel and Leisureในป พ.ศ. 2559 เชียงใหมถูกจัดลําดับเมื่องนาเที่ยวอันดับ 2 ของโลกป 
พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหมติดอันดับ 6ใน 10 สถานที่นาไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกลาวถึง
เชียงใหมวาเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในชวง 2-3ปที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมมีสถานที่
ทองเที่ยวใหม ๆ เกิดข้ึนทําใหเปนจุดนาสนใจใหกลับไปเที่ยวซ้ําอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย และแหลง
บริการดานการทองเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพดานการบริการดานการทองเที่ยวสามารถสงเสริม
การทองเที่ยวโดยใชมาตรฐานสากลซึ่งจะทําใหเพิ่มมูลคาการบริการไดจึงจําเปนจะตองมีโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่ดี มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองในสวนของการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศโดยมีใชนโยบาย “ไทยแลนด 4.0”และจะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศที่
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของโลกไดดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหลงทองเที่ยว มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสูสากล 



(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา/ความตองการ สภาพปญหา/ความตองการการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันของการทองเที่ยวเพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสูตลาดในประเทศและสูสากล
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตามแหลงทองเที่ยว รูปแบบการ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตลอดจนการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
เขาถึงยังแหลงทองเที่ยวเปนปจจัยใหเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ยกระดับความสามารถในการ
แขงขันและความยั่งยืน จําเปนตอการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวในระดับสากล จะเปนการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยว 
ไมวาคาใชจายการทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทําใหรายไดจากการทองเที่ยวเขาสูจังหวัด
เชียงใหมเพิ่มมากขึ้น และรายไดจากการทองเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไวที่ 3.1 ลานลานบาท 
(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ   
1. เพื่อใหมีถนนเสนทางอํานวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและทองเที่ยว 
2. เพื่อใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกจากแหลงทองเที่ยวและใชบริการทองเที่ยว 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 1 ป   เริ่มตนป ตค. 2562         สิ้นสุดปกย. 2563 
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม  

 (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเที่ยวประชาชนในพื้นที ่
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที ่

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด :  
1. นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยจากการเดินทางมากข้ึน 
2. ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยวมากข้ึน 

(๔.๒) ผลผลิต : 
 1. ถนนเสนทางเชื่อมโยงสูแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 
 2. ทรัพยสินและสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเสนทางสูแหลงทองเที่ยวไดรับการบูรณะ 

3. ศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บน้ําหวยตึง
เฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

4. ตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ตําบลสันนาเม็ง 
5. แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยง 
6. ภูมิทัศนถนนมหิดล 

 (๔.๓) ผลลัพธ : 
1. มถีนนเสนทางเชื่อมโยงสูแหลงทองเที่ยวสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเสนทางสูแหลง

ทองเที่ยว 
2. นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไดรับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอสถานที่ทองเที่ยว   



4. มีศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บน้ํา 
หวยตึงเฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

5. มตีลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ตําบลสันนาเม็ง 
6. มแีหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยง 
7. ภูมิทัศนถนนมหิดล 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ประชาชนผูสัญจรใชเสนทางถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เชิงลบ :  

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)  
           

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 1  กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว 
กิจกรรมยอยท่ี 1) กิจกรรมกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดงปางิ้ว หมูที่ 7 
ตําบลมะขุนหวาน –  บานสันหาวหมูที่ 7   
ตําบลบานกลางอําเภอสันปาตองจังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตรยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 
4,000 ตร.ม. 
กิจกรรมยอยท่ี 2) กิจกรรมกอสรางถนนคสล.
สายทางบานเวียงหวาย หมูที่ 9 ตําบลมอนปน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 359 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา1,436 เมตร พรอม
วางทอ  
กิจกรรมยอยท่ี 3) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร
เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหม – สบ
ลาน หมูที่ 6 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
กวาง 4.00 เมตรยาว 1,585.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 6,340 
ตร.ม 
กิจกรรมยอยท่ี 4) กิจกรรมกอสรางถนน คสล.
จากสี่แยกสวนนายแดง คําภีระ บานปง หมูที่ 
9 เชื่อมถนนลาดยางสายคุมขุนวางบานหัว
ฝาย หมูที่ 2 ปริมาณงาน กวาง 4.00 ม. ยาว 
1,425 ม. หนา 0.15 ม.หรอืมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,700 ตรม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมยอยท่ี 5) กิจกรรมกอสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (OverLay) 
ขนาดความกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
797.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,782.00 
ตารางเมตร สถานที่กอสรางบริเวณหนาวัดสัน
กลางใต หมูที่ 5 - หมูที่ 6 ต.สันกลาง  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 6) กิจกรรมกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 12 บาน
แปลง 1 หมูที่ 2 ต.มืดกา อ.ดอยเตา  
จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 7) กิจกรรมปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบานเปยน หมู
ที ่2 -บานทาทราย หมูที่ 7 ต.เทพเสด็จ อ.
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 3,000 เมตร 
กิจกรรมยอยท่ี 8) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร ขนาดกวาง 5.00-6.00 เมตร 
ยาว 1,180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
รวมไมนอยกวา 6,400.00 ตารางเมตรถนน
เชียงใหม-ลําพูน ซอย 5 จากสี่แยกสถานี
ตํารวจภูธรแมปง หมูที่ 3 บานเสาหินถึงลํา
เหมืองพญาคํา หมูที่ 4  บานสันปาเลียง  
ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 9) กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบานแมมิงค  
หมูที่ 11 - บานปาตึง หมูที่ 13 ต.ชางเคิ่ง  
อ.แมแจม จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 10) กิจกรรมกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ ตําบลเมือง
เล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวนแกวหมูที่ 5 ต.
เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม พรอมลงดิน
ไหลทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที ่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมยอยท่ี 11) กิจกรรมปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบานสามหมื่น หมูที่ 6 
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 12) กิจกรรมปรับปรุงเสนทาง
เขาสู วัดพระธาตุดอยนอย ต.ดอยหลอ  
อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 13) ปรับปรุงเสนทางเขาสู
แหลงทองเที่ยวโครงการพระราชดําริหวยตึงเฒา 
กิจกรรมยอยท่ี 14) ปรับปรุงเสนทางเขาสู
แหลงทองเที่ยวน้ําตกเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 15) ปรับปรุงเสนทางเขาสู
แหลงทองเที่ยวน้ําตกหวยทรายเหลือง  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 2  กิจกรรมบูรณะทรัพยสิน
และอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทาง
หลวงเพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเที่ยวใน 
จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 1) งานซอมไฟฟาแสงสวาง 
ทางหลวงหมายเลข 108 กม.10+360 –  
กม.34+800 (เปนชวง ๆ) 
ทางหลวงหมายเลข 1015 กม.5+550 
ทางหลวงหมายเลข 1088 กม.35+200 – 
กม.48+600 (เปนชวง ๆ) 
กิจกรรมยอยท่ี 2) งานเปลี่ยนโคมไฟฟาแสง
สวางเปนแบบ LED  
ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.0+000 – 
กม.0+700 (เปนชวง ๆ) 
กิจกรรมยอยท่ี 3) งานเคลือบผิวจราจรเพื่อลด
การลื่นไถล (Anti – Skid Mataterial) ทาง
หลวงหมายเลข 108 กม.79+900 – กม.
80+000 
กิจกรรมยอยท่ี 4) งานทาสีน้ําปูน Concrete 
Barrier ทางหลวงหมายเลข 108 กม.
109+900 – กม.156+600 (เปนชวง ๆ) 
กิจกรรมยอยท่ี 5) งานติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.
6+000 – กม.23+300 (เปนแหง ๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมยอยท่ี 6) งานติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.
4+149 – กม.49+615 (เปนแหง ๆ) 
กิจกรรมยอยท่ี 7) งานสีตีเสนจราจรบนผิว
ทาง Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 
108 กม.118+625 – กม.124+200 
(เปนชวง ๆ) 
กิจกรรมยอยท่ี 8) งานสีตีเสนจราจรบนผิว
ทาง Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 
1009 กม.0+000 - กม.2+400 (เปนชวง ๆ)  
กิจกรรมยอยท่ี 9)งานปดจุดกลับถาวร   
ทางหลวงหมายเลข 108 กม.5+962 – กม.
12+378 (เปนชวง ๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวตลาด
น้ําเหมืองหาประชารัฐหมูท่ี 8 บานรองบอน 
ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 1) เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร  
- กอสรางบันได คสล. กวาง 1.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร รวม 6  จุด 
- กอสรางสะพาน คสล. ความกวาง 2.00 
เมตร ยาว 17.00 เมตร รวม  3  จุด 
- กอสรางกําแพงกันดิน คสล. สูง 3.30 เมตร  
ยาว 1,300.00 เมตร 
กิจกรรมยอยท่ี 2) กิจกรรมการแสดงทาง
วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น , จําหนายสินคา
และบริการของชุมชน, ใหบริการเรือนําเที่ยว 
และสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 4  กิจกรรมพัฒนาศูนย
ขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธีย
เตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยว 
อางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 1) สรางอาคารขนาดความจุ
นักทองเที่ยวไดครั้งละ ๑๒๐ ที่นั่งเพ่ือชม
ขอมูลแบบมัลติมีเดียเธียเตอรมีอุปกรณพรอม
หองน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ได
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 5  กิจกรรมกอสรางแหลง
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบล
หนองแหยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 1)  
1. กอสรางศาลาหกเหลี่ยม จํานวน 2 หลัง 
2. กอสรางทางเดิน-วิ่งกวาง 2.00 เมตร หรือ
ผิวยางพารา Asphaltic Concrete ไมนอย
กวา 1,740.00 ตารางเมตร 
3. กอสรางรั้ว รอบอางเก็บน้ําหนองบัว ความ
ยาว 400.00 เมตร 
4. กอสรางปายสวนสุขภาพอางเก็บน้ําหนอง
บัว  ขนาดกวาง 6.25 เมตร สูง2.00 เมตร 
5. กอสรางหองน้ํา จํานวน 6 หอง 1 หลัง 
ขนาดกวาง  3.60 เมตร ยาว 7.20 เมตร 
6. จัดสวนโดยรอบอางเก็บน้ํา โดยปลูกไม 
ยืนตน ไมดอก ไมประดับ หญานวลนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน
ถนนมหิดล 
กิจกรรมยอยท่ี 1) กอสรางปรับปรุงทางเทา
และขอบคันหิน รวมทั้งกอสรางทางเดินลาด
ของผูพิการ ตลอดแนวเสนทางของถนนมหิดล 
กิจกรรมยอยท่ี 2) ติดตั้งเสาไฟฟาประดับงาน
ประติมากรรมบนสะพานขามทางแยก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ : จํานวน 151,578,400 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน

ระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................ 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................................................... 
 ไมม ี
 



(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

จังหวัด....เชียงใหม......

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด

ผลผลิต :ดานการทองเท่ียว

โครงการ : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเท่ียว

151,578,400    

กิจกรรมหลักที่ 3.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพ่ือการทองเท่ียว 97,812,900      

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 1) กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดงปางิ้ว 
หมูที่ 7ตําบลมะขุนหวาน –  บานสันหาวหมูที่ 7   ตําบลบานกลางอําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม.

2,360,000         

กิจกรรมยอย 2) กิจกรรมกอสรางถนนคสล.สายทางบานเวียงหวาย หมูที่ 9 ตําบลมอน
ปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 359 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา1,436 เมตร พรอมวางทอ

1,000,000         

กิจกรรมยอย 3) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานใหม – สบลาน หมูที่ 6 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหมกวาง 4.00 เมตรยาว 
1,585.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอยกวา 6,340 ตร.ม

3,450,000         

กิจกรรมยอย 4) กิจกรรมกอสรางถนน คสล.จากสี่แยกสวนนายแดง คําภีระ บานปง 
หมูที่ 9 เชื่อมถนนลาดยางสายคุมขุนวางบานหัวฝาย หมูที่ 2 ปริมาณงาน กวาง 4.00 
ม. ยาว 1,425 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,700 ตรม.

2,883,900         

 



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 5) กิจกรรมกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (OverLay) ขนาด
ความกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 797.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 4,782.00 ตารางเมตร สถานที่กอสรางบริเวณหนาวัดสันกลาง
ใต หมูที่ 5 –  หมูที่ 6 ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

2,037,000         

กิจกรรมยอย 6) กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 12 บานแปลง
 1 หมูที่ 2 ต.มืดกาอ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

9,500,000         

       กิจกรรมยอย 7) กิจกรรมปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบานเปยน หมูที่ 2 -บานทาทราย หมูที่ 7 ตําบลเทพเสด็จ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 

1962000

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 เมตร

กิจกรรมยอย 8) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต หนา
 0.05 เมตร ขนาดกวาง 5.00-6.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการรวมไมนอยกวา 6,400.00 ตารางเมตรถนนเชียงใหม-ลําพูน ซอย 5 จากสี่
แยกสถานีตํารวจภูธรแมปง หมูที่ 3 บานเสาหินถึงลําเหมืองพญาคํา หมูที่ 4  บานสัน
ปาเลียง ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม

3000000

กิจกรรมยอย 9) กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบานแมมิงค หมูที่
 11 - บานปาตึง หมูที่ 13 ตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

5,000,000         

กิจกรรมยอย 10) กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ ตําบลเมืองเล็น
 บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวนแกวหมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมพรอมลงดินไหลทางปรับถมตามสภาพพื้นที่

2,120,000         

กิจกรรมยอย 11) กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสามหมื่น หมูที่ 6 
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม

5,000,000         

      กิจกรรมยอย 12) กิจกรรมปรับปรุงเสนทางเขาสู วัดพระธาตุดอยนอย  ตําบลดอยหลอ 
อําเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม

20,000,000       
อําเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม

 



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 13) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวโครงการพระราชดําริ
หวยตึงเฒา

21,000,000       

กิจกรรมยอย 14) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม

10,000,000       

กิจกรรมยอย 15) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกหวยทรายเหลือง 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

8,500,000         

กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทาง 4,345,700        กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทาง
หลวงเพ่ือพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเท่ียวใน จ.เชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 1) งานซอมไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 108 กม.10+360 – 
กม.34+800 (เปนชวง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 1015 กม.5+550 ทางหลวงหมายเลข 
1088 กม.35+200 – กม.48+600 (เปนชวง ๆ)

489,800

กิจกรรมยอยที่ 2) งานเปลี่ยนโคมไฟฟาแสงสวางเปนแบบ LED ทางหลวงหมายเลข 
1009 กม.0+000 – กม.0+700 (เปนชวง ๆ)

486,700

กิจกรรมยอยที่ 3) งานเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการลื่นไถล (Anti – Skid Mataterial) 
ทางหลวงหมายเลข 108 กม.79+900 – กม.80+000

498,500

กิจกรรมยอยที่ 4) งานทาสีน้ําปูน Concrete Barrier ทางหลวงหมายเลข 108 กม.
109+900 – กม.156+600 (เปนชวง ๆ)

494,900

กิจกรรมยอยที่ 5) งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.
6+000 – กม.23+300 (เปนแหง ๆ)

483,000

กิจกรรมยอยที่ 6) งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.4+149
 – กม.49+615 (เปนแหง ๆ)

478,000

กิจกรรมยอยที่ 7) งานสีตีเสนจราจรบนผิวทาง Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 482,400กิจกรรมยอยที่ 7) งานสีตีเสนจราจรบนผิวทาง Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 
108 กม.118+625 – กม.124+200 (เปนชวง ๆ)

482,400

 



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 8) งานสีตีเสนจราจรบนผิวทาง Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 
1009 กม.0+000 – กม.2+400 (เปนชวง ๆ)

482,400

กิจกรรมยอยที่ 9) งานปดจุดกลับถาวร  ทางหลวงหมายเลข 108 กม.5+962 – กม.
12+378 (เปนชวง ๆ)

450,000

กิจกรรมหลัก 3.3 พัฒนาการทองเท่ียวตลาดนํ้าเหมืองหาประชารัฐหมูท่ี 8 บานรองบอน 
ตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม

14,214,700      

     กิจกรรมยอยที่ 1) ปรับปรุงพัฒนาตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐ บานรองบอน หมูที่ 8 
     ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม

14,121,350       
     ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม

          2. งบลงทุน 14,121,350       

         - เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร 
         - กอสรางบันได คสล. กวาง 1.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รวม 6  จุด
         - กอสรางสะพาน คสล. ความกวาง 2.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร รวม  3  จุด
         - กอสรางกําแพงกันดิน คสล. สูง 3.30 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร

14,121,350       

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน , จําหนายสินคา
และบริการของชุมชน, ใหบริการเรือนําเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว

93,350              

          1. งบดําเนินงาน

             2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 93,350              

             2.1.2 คาใชสอย 93,350

                      (1) คาจางเหมาบริการ 93,350 กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน , จําหนาย
สินคาและบริการของชุมชน, ใหบริการเรือนําเที่ยว และสิ่ง
อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว

 



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก 3.4 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของ
โครงการสงเสริมการทองเท่ียวอางเก็บนํ้าหวยตึงเฒาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริต.ดอนแกว
 อ.แมริม จ.เชียงใหม

7,193,300        สรางอาคารขนาดความจุนักทองเที่ยวไดครั้งละ ๑๒๐ ที่นั่งเพื่อ
ชมขอมูลแบบมัลติมีเดียเธียเตอรมีอุปกรณพรอมหองน้ําและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก 3.5 กิจกรรมกอสรางแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพ 
ตําบลหนองแหยง  อ.สันทราย จ.เชียงใหม

3,011,800        1. กอสรางศาลาหกเหลี่ยม จํานวน 2 หลัง
2. กอสรางทางเดิน-วิ่งกวาง 2.00 เมตร หรือผิวยางพารา 
Asphaltic Concrete ไมนอยกวา 1,740.00 ตารางเมตร
3. กอสรางรั้ว รอบอางเก็บน้ําหนองบัว ความยาว 400 เมตร
4. กอสรางปายสวนสุขภาพอางเก็บนํ้าหนองบัว  ขนาดกวาง 4. กอสรางปายสวนสุขภาพอางเก็บนํ้าหนองบัว  ขนาดกวาง 
6.25 เมตร สูง2.00 เมตร
5. กอสรางหองนํ้า จํานวน 6 หอง 1 หลัง ขนาดกวาง  3.60 
เมตร 7.20 เมตร
6. จัดสวนโดยรอบอางเก็บน้ํา โดยปลูกไมยืนตน ไมดอกไม
ประดับ หญานวลนอย

กิจกรรมหลัก 3.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล  25,000,000      

กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางปรับปรุงทางเทาและขอบคันหิน รวมทั้งกอสรางทางเดินลาด
ของผูพิการ ตลอดแนวเสนทางของถนนมหิดล

15,000,000       

กิจกรรมยอยที่ 2) ติดตั้งเสาไฟฟาประดับงานประติมากรรมบนสะพานขามทางแยก 10,000,000       

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ  25  

ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการ 
มสีวนรวมของทุกภาคสวน 

กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  วงเงิน 3,200,000 บาท 

1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ําพุรอนเพ่ือสรางนวัตกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
         วงเงิน 5,400,000 บาท 

1.3 กิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่นตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ  วงเงิน 1,483,800 บาท 
1.4 กิจกรรมMillennials in this Era : การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุม Millennials    วงเงิน 1,000,000 บาท 
1.5 กิจกรรมพัฒนามูลคาเพิ่มและยกระดับสินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

สุขภาพ       วงเงิน 2,000,000 บาท 
1.6 กิจกรรมพัฒนาเสนทางแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและประชาสัมพันธอยางยั่งยืน 

  วงเงิน 3,250,000 บาท 
1.7 กจิกรรมพัฒนาผูประกอบการเพ่ือการบริหารจัดการ Package Tour ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  วงเงิน 2,500,000 บาท 
1.8 กิจกรรมจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาดอยปูหมื่นใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงหลากมิต ิ      วงเงิน 2,000,000 บาท 
1.9 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอรมการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานทองเที่ยวและระบบสนับสนุนการ

ทองเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม    วงเงิน 6,950,000 บาท 
         วงเงิน 27,783,800 บาท 

ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 
แผนงาน : การสงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของ 

ทุกภาคสวน  
หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ: นางปวีณวรรณ  นิลกําแหง ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
สถานที่ติดตอ: สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา 

ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300 หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2325  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)       

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่มุงเนน
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายไดที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 3การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการทองเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการทองเที่ยว Travel and Leisureในป พ.ศ. 2559 เชียงใหมถูกจัดลําดับเมืองนาเที่ยวอันดับ 2 ของโลกป 
  



พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหมติดอันดับ 6ใน 10 สถานที่นาไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกลาวถึง
เชียงใหมวาเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในชวง 2-3ปที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมมีสถานที่
ทองเที่ยวใหม ๆ เกิดข้ึนทําใหเปนจุดนาสนใจใหกลับไปเที่ยวซ้ําอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย และแหลง
บริการดานการทองเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพดานการบริการดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะดาน
นวัตกรรม เทคโนโลยี การรวมบูรณาการขอมูลฐานวิเคราะหและการประชาสัมพันธในเชิงสรางสรรค สามารถสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยใชมาตรฐานสากลซึ่งจะทําใหเพิ่มมูลคาการบริการไดจึงจําเปนจะตองมีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานทองเที่ยวสามารถตอบสนองในสวนของการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
โดยมีใชนโยบาย “ไทยแลนด 4.0”และจะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศที่เปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวของโลกไดดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการรวมบูรณาการ พัฒนานวัตกรรม จากตนทุนที่มี เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว ของ
จังหวัดเชียงใหมใหกาวทันและใชประโยชนจากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการใหไดมาตรฐานสูสากล 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ สภาพปญหา/ความตองการการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันของการทองเที่ยว เพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสูตลาดในประเทศและสูสากล
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไปรับการสงเสริมและสนับสนุนทั้งดานการพัฒนานวัตกรรมและสรางสรรครูปแบบการนําเสนอ
การทองเที่ยวที่ดึงเสนหของตนทุนทั้งจากธรรมชาติและวัฒนธรรมใหมีรูปแบบการใหบริการ การอํานวยความสะดวก 
ตลอดจนการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน จําเปนตอการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวในระดับสากล จะเปนการเพิ่ม
มูลคาทางการทองเที่ยว ไมวาคาใชจายการทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทําใหรายไดจากการ
ทองเที่ยวเขาสูจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น และรายไดจากการทองเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไวที่ 3.1 ลานลานบาท 
(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ   
1. เพื่อยกระดับและสรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวผานกระบวนการที่สรางสรรค 
2. เพื่อใหมเีครื่องมือทางเทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวกจากการใชบริการดานการทองเที่ยว 
3. เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกและเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากแหลงทองเที่ยว 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ :  1 ป   เริ่มตนป ตค. 2562         สิ้นสุดปกย. 2563 
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม  

 (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเที่ยวผูประกอบการ ประชาชนในพื้นที ่
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูประกอบการ ชุมชนทองเท่ียว 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัด : จํานวนแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับ

การเปนเมืองเชียงใหม 
(๔.๒) ผลผลิต 

1. ไดแผนแมบท 1 แผน 
2. ไดงานวิจัย 1 งาน 
3. ได Platform ขอมูลบริการ แสดงผาน Application 
4. ไดเครื่องมือแสดงเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยนวัตกรรมสรางสรรค 



 (๔.๓) ผลลัพธ  
1. นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกในการสืบคนขอมูลบริการ 
2. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอสถานที่ทองเที่ยว  รูปแบบของสินคาและบริการ ที่ผานการพัฒนา 

ยกระดับมูลคาเพ่ิม 
3. ชุมชนทองเที่ยว รวมถึงภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของไดใชประโยชนแนวทางจากแผนแมบท งานวิจัยไปสู

การพัฒนาตอยอด 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :ประชาชนผูสัญจรใชเสนทางถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เชิงลบ :  

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)  
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กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การทองเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 
กิจกรรมยอยท่ี 1) ศึกษา รวมรวม วิเคราะห 
และสังเคราะห ขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเพ่ือการอนุรักษ ของจังหวัด
เชียงใหมและทําการพัฒนาตนแบบแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพ่ือการอนุรักษ
จังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 2)  พัฒนาพัฒนานวัตกรรม
การทองเที่ยวโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม
และความจริงเสมือน สําหรับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเพ่ือการอนุรักษจังหวัด
เชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดเมือง
อัจฉริยะ 
กิจกรรมยอยท่ี 3) การประชาสัมพันธ การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพ่ือการอนุรักษ 
โดยสื่อสังคมออนไลน (Social Media 
Advertising) และเว็บไซต เพื่อนําเสนอ
รูปแบบการทองเที่ยว วารสารการทองเที่ยว 
รวมถึงหนวยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม 
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กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนน้ําพุรอนเพื่อสรางนวัตกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
กิจกรรมยอยท่ี 1) โครงการศึกษาความ
ตองการของลูกคากลุมตางๆ ตอหมูบานน้ําพุ
รอนและสปา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการการทองเที่ยวหมูบาน
น้ําพุรอน สปาและนวดแผนไทย 
กิจกรรมยอยท่ี 2)พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอนและสปา
อยางยั่งยืน 
กิจกรรมยอยท่ี 3)พัฒนาเครือขายการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวหมูบาน
สมุนไพร การทองเที่ยวหมูบานเพื่อสงเสริม
การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ใน
เขตภาคเหนือ  
กิจกรรมยอยท่ี 4) พัฒนานวัตกรรมการ
ใหบริการและการบริหารจัดการการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวน้ําพุรอน 
หมูบานน้ําพุรอน การแพทยแผนไทย เพื่อ
ความยั่งยืนและมีความสามารถในการแขงขัน
ของการทองเที่ยว 
กิจกรรมยอยท่ี 5) นิทรรศการการทองเที่ยว
หมูบานน้ําพุรอน  (Hot Spring & Spa 
Villages Destination) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 3  กิจกรรมเสริมสรางความ
เชื่อม่ันตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ 
กิจกรรมยอยท่ี 1) จัดฝกอบรมหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทักษะความรู
ที่เก่ียวของกับการเตือนภัยและทักษะดานการ
ใหบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 4  กิจกรรมMillennials in 
this Era : การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวกลุมMillennials 
กิจกรรมยอยท่ี 1) โครงการสํารวจพฤติกรรม
นักทองเที่ยวและพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวของ 
จ.เชียงใหมเพ่ือนักทองเที่ยวกลุม Millennials 
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กิจกรรมยอยท่ี 2) โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคากิจกรรม
ทองเที่ยวสําหรับกลุมนักทองเที่ยว 
Millennials ใน จ.เชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมพัฒนามูลคาเพิ่ม
และยกระดับสินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ 
กิจกรรมยอยท่ี 1) สรางนักออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมจากผาเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและสุขภาพ 
กิจกรรมยอยท่ี 2) อบรมการออกแบบ  
การสรางมูลคาเพิ่มและการพัฒนาสินคาผา
ชุมชน 
กิจกรรมยอยท่ี 3) อบรมการพัฒนาสินคา
ชุมชนดานผาทองถิ่น ใหสอดคลองกับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ 
กิจกรรมยอยท่ี 4) งานแสดงสินคาชุมชนดาน
ผาทองถ่ินเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมพัฒนาเสนทาง
แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
และประชาสัมพันธอยางย่ังยืน 
กิจกรรมยอยท่ี 1) ศึกษา รวมรวม วิเคราะห  
จัดกลุม และสังเคราะห ขอมูลแหลงเรียนรู 
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมทุกประเภท 
และทําการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมการ
ทองเที่ยวแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมจัดทํา
สารสนเทศสงเสริมการทองเที่ยวแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 2) พัฒนานวตักรรมการ
ทองเที่ยว: แหลงเรียนรูเชิงวฒันธรรมจังหวัด
เชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดเมือง
อัจฉริยะ โดยพัฒนาการทองเที่ยวแบบเสมือนจริง 
กิจกรรมยอยท่ี 3) ประชาสัมพันธเสนทาง
ทองเที่ยวแหลงเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงเสนทางทองเที่ยวแหลง
เรียนรูตามชาติพันธุ โดยใชนวัตกรรมการ
ประชาสัมพันธ ผานสื่อหลักและ สื่อสังคม
ออนไลน (Social Media Advertising)  
อยางยั่งยืน เพื่อนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

บทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวแหลงเรียนรู
เชิงวัฒนธรรม 

กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมพัฒนา
ผูประกอบการเพื่อการบริหารจัดการ 
Package Tour ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กิจกรรมยอยท่ี 1) พัฒนาระบบดิจิทัลการ
สราง Package Tour ใหเหมาะสมกับความ
ตองการผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และสามารถตอเชื่อมกับApplication หรือ
ระบบตางๆดานการทองเที่ยวในพื้นที่ 
กิจกรรมยอยท่ี 2) กิจกรรมยกระดับขีด
ความสามารถสถานประกอบการ ดวยระบบ
ดิจิทัลการสราง Package Tour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมจัดทําแผนแมบท
เพื่อพัฒนาดอยปูหม่ืนใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงหลากมิติใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง 
หลากมติิ  
กิจกรรมยอยท่ี 1) การสรางแรงจูงใจและ
รวมกันคนหาความโดดเดนของสินคาและ
กิจกรรมการทองเที่ยวที่มีความโดดเดนของ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมพัฒนา
แพลตฟอรมการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
ดานทองเที่ยวและระบบสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 1) รวมรวม วิเคราะห จัดกลุม 
และสังเคราะห ขอมูลการทองเที่ยวและพัฒนา 
Platform เพื่อรองรับการจัดการขอมูลที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบครบวงจร และ
จัดหา/พัฒนา/ประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะห
ขอมูล (Data Analytics) เพื่อรองรับการ
บริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
ดานการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมยอยท่ี 2) จัดหา/พฒันา/ประยุกตใช 
Social Listening Tool ในการสํารวจจัดเก็บ
ขอมูลเชิงพฤติกรรมนักทองเที่ยวในสื่อสังคม
ออนไลน เพื่อนํามาเปนขอมูลตั้งตนในการ
บริหารความสัมพันธและพัฒนา ผลิตภัณฑ
และการบริการดานการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมยอยท่ี 3)  พัฒนาความสามารถของ 
Platform โดยนําแนวคิดปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligent) ที่มีการพัฒนา
ความสามารถในการจดจําและเรียนรู 
(Machine learning) 

    

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ : จํานวน 27,783,800 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน

ระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................ 
 มแีตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................................................... 
 ไมม ี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
............................................................................................................................................................................ 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 
........................................................................................................................................................................... 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการที่ 5โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรู
ตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

            1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ               500,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

งบประมาณ

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ                500,000 จัดกิจกรรม ปนจักรยาน และวิ่งเทรล ภายในพื้นที่ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ รวมประมาณ 500  คน
คาจางเหมาจัดกิจกรรม วิ่ง ปน ลอง ทองธรรมชาติ
คาน้ําดื่มประจําจุดการแขงขันและบริเวณพื้นที่จัดงาน
คาวาจางจัดทําปายติดตัวผูเขารวม เข็มกลัด
คาวาจางจัดทําปายบอกทางตลอดเสนทางการแขงขันและอํานวยความสะดวกบริเวณ
พื้นที่จัดงาน พรอมติดตั้งและรื้อถอน
คาจางเหมาจัดสถานที่ เวที พื้นที่บริการ พรอมตกแตง
คาเชาเครื่องเสียง
คาจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในบริเวณพื้นที่จัดงาน
คาจางเหมาออกแบบและผลิตเหรียญรางวัลการแขงขันและโลห
คาบริหารจัดการดานหนวยจราจร รถสุขาเคลื่อนที่ รถพยาบาล และอื่นๆ

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมประกวดภาพถายทองเท่ียวสี
เขียว หวยฮองไคร

              100,000

๑. งบดําเนินงาน               100,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               100,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย               100,000
  (1) คาจางเหมาบริการ                     100,000 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรู               400,000กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรู
ทองเท่ียวสีเขียว

              400,000

๑. งบดําเนินงาน               400,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               400,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย               400,000
  (1) คาจางเหมาบริการ                400,000  คาใชจายในการรับคณะ Agent/Media Familiarization Trip
๑.๑.๓ คาวัสดุ

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ  19  

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรูตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กิจกรรมหลัก  1.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ    วงเงิน 500,000 บาท 
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ําพุรอนเพ่ือสรางนวัตกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

         วงเงิน 100,000 บาท 
1.3 กิจกรรมประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร  วงเงิน 400,000 บาท 

         วงเงิน 1,000,000 บาท 
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 
แผนงาน : สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว  
หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : นางปวีณวรรณ  นิลกําแหง ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
สถานที่ติดตอ : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา   

ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300 หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2325  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)       

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่มุงเนน
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายไดที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 3การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการทองเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการทองเที่ยว Travel and Leisureในป พ.ศ. 2559 เชียงใหมถูกจัดลําดับเมื่องนาเที่ยวอันดับ 2 ของโลกป 
พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหมติดอันดับ 6ใน 10 สถานที่นาไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกลาวถึง
เชียงใหมวาเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและเมื่อกลาวถึง โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
(เชียงใหม) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืชปฏิบัติงานสนองพระราชดําริดานการอนุรักษคุมครองและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและสัตวปาพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรสงเสริมราษฎรมีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีจิตสํานึก หวงแหนและ
พึ่งพาปาในการดํารงชีวิตไดอยางยั่งยืน ตามหลัก “ปาอยูไดคนอยูรอด”ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริกอกําเนิดจากการที่ไดรับพระราชดําริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ.2525ที่พระราชประสงคที่จะใหเปน
ศูนยกลางในการศึกษา ทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพรแกราษฎรใหสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตัวเอง
ตอไปพื้นที่โดยรอบโครงการฯ นอกจากจะเปนศูนยกลางแบบเบ็ดเสร็จที่มีการศึกษาทดลองและสาธิตในลักษณะสห
วิทยาการเสมือนหนึ่งพิพิธภัณฑ- ธรรมชาติที่มีชีวิต สําหรับราษฎรไดมีโอกาสเขามาศึกษาเรียนรูแลวนําไปปฏิบัติได 
เพื่อศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ดานทรัพยากรน้ํา ปาไม ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบ
นิเวศลุมน้ําหวยฮองไคร และการจัดการลมน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ยังเปนศูนยกลางขอมูลการพัฒนา  
บูรณาการ และแลกเปลี่ยนขอมูล บริการขอมูลขาวสารทั้งในดานวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพื่อประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสมโดยขยายผลการพัฒนาสูประชาชนในหมูบานรอบบริเวณศูนยฯ และโครงการบริการการพัฒนาในระดับพื้นที่ 



ใหดํารงชีวิตที่พออยูพอกิน และสามารถพึ่งตนเองได มีการพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ้ืนที่ลุมน้ําใหมีความอุดมสมบูรณและ สามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสมตามแนวพระราชดําริ นับไดวา
เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวเชิงศึกษาดูงาน เชิงนิเวศ และธรรมชาติ และจากที่จังหวัดเชียงใหม ไดมี
แนวนโยบายในการใหทุกภาคสวนราชการภูมิภาครวมกันบูรณาการแผนงาน โครงการพัฒนา เพื่อรวมสงเสริม สนับสนุน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานวิชาการ ความรวมมือดานการศึกษา วิจัย ตลอดจนดานการเผยแพร ประชาสัมพันธ
ภารกิจการพัฒนาของศูนยฯ  

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ สภาพปญหา/ความตองการการพัฒนาศักยภาพสํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดเชียงใหม เล็งเห็นศักยภาพในพื้นที่ของ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครในการจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในบริบทของการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การเรียนรู โดยสรางการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและการนอมนํา
ศาสตรการพัฒนาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ 
(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ   
1. เพื่อจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติสงเสริมและรวมประชาสัมพันธโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. เพื่อเปนกิจกรรมการทองเที่ยวทางเลือกสําหรับกลุมนักทองเที่ยวเชิงเรียนรูและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 1 ป   เริ่มตนป ตค. 2562     สิ้นสุดป กย. 2563 
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ปาเมี่ยง 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  
 (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย :  นักทองเที่ยวประชาชนในพื้นที ่
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที ่

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ : 

ตัวชี้วัด : 
1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
2. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดรับการประชาสัมพันธผานสื่อ

สังคมออนไลน หรือสื่อสิ่งพิมพออนไลน รวมกันไมนอยกวา 10 สื่อ 
(๔.๒) ผลผลิต 

1. ไดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงกีฬา 
2. ไดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
3. ไดประชาสัมพันธภารกิจของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4. ไดลิขสิทธิ์ภาพถายธรรมชาตเพื่อการประชาสัมพันธ 

 (๔.๓) ผลลัพธ  
1. ยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวภายในโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
2. มีการสรางการรับรูสูนักทองเที่ยวและกระจายวงกวางในสื่อสังคมออนไลน 



(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :ประชาชนผูสัญจรใชเสนทางถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เชิงลบ :  

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)  
           

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 
ม.ค. - ม.ีค. 

63 
เม.ย.-ม.ิย. 

63 
ก.ค. - ก.ย. 

63 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 5.1 
กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ 
กิจกรรมยอยท่ี 1) กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทอง
ธรรมชาติ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

กิจกรรมหลักที่ 2  กิจกรรมประกวด
ภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร 
กิจกรรมยอยท่ี 1) กิจกรรมประกวดภาพถาย
ทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรมหลักที่ 3  กิจกรรม Fam trip 
ศึกษาเรียนรูทองเที่ยวสีเขียว 
กิจกรรมยอยท่ี 1) กิจกรรม Fam trip ศึกษา
เรียนรูทองเที่ยวสีเขียว 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ : จํานวน 1,000,000 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน

ระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................ 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................................................... 
 ไมม ี
 
 
 
 



(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการที่ 5โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรู
ตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ

            1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ               500,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

งบประมาณ

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ                500,000 จัดกิจกรรม ปนจักรยาน และวิ่งเทรล ภายในพื้นที่ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ รวมประมาณ 500  คน
คาจางเหมาจัดกิจกรรม วิ่ง ปน ลอง ทองธรรมชาติ
คาน้ําดื่มประจําจุดการแขงขันและบริเวณพื้นที่จัดงาน
คาวาจางจัดทําปายติดตัวผูเขารวม เข็มกลัด
คาวาจางจัดทําปายบอกทางตลอดเสนทางการแขงขันและอํานวยความสะดวกบริเวณ
พื้นที่จัดงาน พรอมติดตั้งและรื้อถอน
คาจางเหมาจัดสถานที่ เวที พื้นที่บริการ พรอมตกแตง
คาเชาเครื่องเสียง
คาจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในบริเวณพื้นที่จัดงาน
คาจางเหมาออกแบบและผลิตเหรียญรางวัลการแขงขันและโลห
คาบริหารจัดการดานหนวยจราจร รถสุขาเคลื่อนที่ รถพยาบาล และอื่นๆ

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมประกวดภาพถายทองเท่ียวสี
เขียว หวยฮองไคร

              100,000

๑. งบดําเนินงาน               100,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               100,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย               100,000
  (1) คาจางเหมาบริการ                     100,000 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรู               400,000กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรู
ทองเท่ียวสีเขียว

              400,000

๑. งบดําเนินงาน               400,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               400,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย               400,000
  (1) คาจางเหมาบริการ                400,000  คาใชจายในการรับคณะ Agent/Media Familiarization Trip
๑.๑.๓ คาวัสดุ

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ  13  

ชื่อโครงการ  : โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว 
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาและบริการทองเที่ยวภายในประเทศ วงเงิน 6,000,000 บาท 

1.2 กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ/กิจกรรมสงเสริมงานมหกรรม 
ไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 44 ประจําป 2563 วงเงิน 4,000,000 บาท 

1.3 การยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย 
  วงเงิน 1,500,000 บาท 

1.4 กิจกรรมสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel Mart)  
CTM 2020       วงเงิน 6,000,000 บาท 

1.5 กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วงเงิน 3,790,000 บาท 
1.6 กิจกรรมขับเคลื่อนฟนผญาลานนาเมืองเชียงใหม  วงเงิน 3,700,000 บาท 
1.7 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 

  วงเงิน 3,000,000 บาท 
1.8 กิจกรรมมหกรรมประกวดหุนฟางเพื่อพัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยวประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

สูสายตาชาวโลก      วงเงิน 2,000,000 บาท 
1.9 กิจกรรมสรางแบรนดทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมและการสื่อสารการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Chiang Mai 

Destination Branding)      วงเงิน 4,000,000 บาท 
1.10 กิจกรรมการสงเสริมหมูบานทองเที่ยวOTOP นวัตวิถี  วงเงิน 4,070,000 บาท 

         วงเงิน 38,060,000 บาท 
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 
แผนงาน : สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว  
หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : นางปวีณวรรณ  นิลกําแหงตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
สถานที่ติดตอ : สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา   

ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300 หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2325  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)       

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่มุงเนน
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายไดที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 3การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการทองเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการทองเที่ยว Travel and Leisureในป พ.ศ. 2559 เชียงใหมถูกจัดลําดับเมื่องนาเที่ยวอันดับ 2 ของโลกป 
พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหมติดอันดับ 6ใน 10 สถานที่นาไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกลาวถึง
เชียงใหมวาเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในชวง 2-3ปที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมมีสถานที่
ทองเที่ยวใหม ๆ เกิดข้ึนทําใหเปนจุดนาสนใจใหกลับไปเที่ยวซ้ําอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย และแหลง



 

บริการดานการทองเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพดานการบริการดานการทองเที่ยวสามารถสงเสริม
การทองเที่ยวโดยใชมาตรฐานสากลซึ่งจะทําใหเพิ่มมูลคาการบริการไดจึงจําเปนจะตองมีรูปแบบการใหบริการที่ดี มี
ประสิทธิภาพการสงเสริมดานการประชาสัมพันธและการตลาดการทองเที่ยวอยางตอเนื่องก็เปนอีกปจจัยสําคัญ ที่จะชวย
ผลักดันใหจังหวัดเชียงใหมและสงผลตอใหประเทศไทยเปนประเทศที่เปนศูนยกลางการทองเที่ยวของโลกไดดังนั้น จึงมี
ความจําเปนตองมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ควบคูไปกับ
การพัฒนาดานอื่นๆทีม่ีคุณภาพ 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ สภาพปญหา/ความตองการการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันของการทองเที่ยว เพื่อสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสูตลาดในประเทศและสูสากล
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสงเสริมและสนับสนุนดานการประชาสัมพันธและการตลาด การทองเที่ยวอยางตอเนื่องเพื่อ
สรางการรับรู ตลอดจนสรางบรรยากาศของการเปนเมืองทองเที่ยวแนบแนน ความเรงดวน  เพื่อเปนการยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน จําเปนตอการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวในระดับสากล จะเปนการเพิ่ม
มูลคาทางการทองเที่ยว ไมวาคาใชจายการทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทําใหรายไดจากการ
ทองเที่ยวเขาสูจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น และรายไดจากการทองเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไวที่ 3.1 ลานลานบาท 
(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ   
1. เพื่อจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในการประชาสัมพันธการตลาดและสรางบรรยากาศของการเปนเมือง

ทองเที่ยว 
2. เพื่อใหมี และสรางการรับรูสัญลักษณดานการทองเที่ยวผานแบรนดการทองเที่ยว 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 1 ป   เริ่มตนป ต.ค. 2562    สิ้นสุดป ก.ย. 2563 
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม 

(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเที่ยวประชาชนในพื้นทีผู่ประกอบการ 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที ่ผูประกอบการ 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัด : 

1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึนรอยละ 10 
2. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ีนรอยละ 10 

(๔.๒) ผลผลิต : 
1. ไดกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาด 
2. ไดแบรนดดานการทองเที่ยว 

 (๔.๓) ผลลัพธ : 
1. เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว 
2. มีการรับรูตราประชาสัมพันธการทองเที่ยวผานแบรนด 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : เกิดรายไดจากการทองเที่ยว, มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
เชิงลบ :  



 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)  
           

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมสงเสริมการตลาด
สินคาและบริการทองเที่ยวภายในประเทศ 
กิจกรรมยอยท่ี 1) กิจกรรม Tradeshow 
สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมจํานวน 
3 ครั้ง 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

กิจกรรมหลักที่ 2  กิจกรรมสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
กิจกรรมยอยท่ี 1) สงเสริมงานมหกรรม 
ไมดอกไมประดับครั้งที่ 44 ประจําป 256๓ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 3  การยกระดับและการ
พัฒนาภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุมสปา และนวดไทย 
กิจกรรมยอยท่ี 1) ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการสรางภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา 
ในจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 2) ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการสรางภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา 
ในจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 3) อบรมการตลาดและการ
วางแผนการตลาด ดานการสรางแบรนดและ
พัฒนาภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ธุรกิจ สปา และนวด 
กิจกรรมยอยท่ี 4) อบรมทักษะทางดานภาษา
ของผูใหบริการธุรกิจสปา และนวด ดานการ
ใหบริการและการสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ลูกคา ชาวจีน และตางชาติ 
กิจกรรมยอยท่ี 5) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
และผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมการยกระดับและ
สรางภาพลักษณของธุรกิจ สปา และนวด 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ ๔ กิจกรรมสงเสริมการตลาด
การทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม 
(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020 
กิจกรรมยอยท่ี 1) กิจกรรมสงเสริมการตลาด
การทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียใหม 
(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
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กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมสงเสริมและ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมยอยท่ี 1) กิจกรรมการจัดงาน
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เนนอัตลักษณแบบครบวงจรผานการนําเสนอ
รูปแบบใหม 

   
 

 
 

กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมขับเคลื่อน
ฟนผญาลานนาเมืองเชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 1) จัดงานมหกรรมเมือง
หัตถกรรมสรางสรรค( Craft & Folk Art) 
กิจกรรมยอยท่ี 2) กิจกรรมจัดทําขอมูลจากใบ
ลานสูฐานดิจิตอล 
กิจกรรมยอยท่ี 3) กิจกรรมประเพณีสักการะ 
กูเจาหลวง 
กิจกรรมยอยท่ี 4) กิจกรรมงานมหกรรมผาชน
เผากระเหรี่ยง 
กิจกรรมยอยท่ี 5) การบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมสงเสริมการจัด
กิจกรรมตอนรับเทศกาลการทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมยอยท่ี 1) ตอนรับนักทองเที่ยวตาม
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
กิจกรรมยอยท่ี 2) ฝกอบรมใหความรูในการ
รักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมมหกรรมประกวด
หุนฟางเพื่อพัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยว
ประจําปของจังหวัดเชียงใหมสูสายตา
ชาวโลก 
กิจกรรมยอยท่ี 1) จัดงานมหกรรมประกวด
หุนฟาง จากทีมท่ัวประเทศ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมสรางแบรนด
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมและการสื่อสาร
การทองเที่ยวอยางย่ังยืน (Chiang Mai 
Destination Branding) 
กิจกรรมยอยท่ี 1) การสํารวจ เก็บขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลกลุมผูบริโภค (Demand Side) 
กิจกรรมยอยท่ี 2) จัดประชุมเตรียมความ
พรอมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับแบรนดและ
การสรางแบรนด และรวบรวมขอมูลผูมีสวนได

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
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สวนเสียในอุตสาหกรรมทองเที่ยว (key 
stakeholders) เพื่อจัดกลุมเปาหมาย 
กิจกรรมยอยท่ี 3) ปฏิบัติการสรางตราสินคา 
(Brand Identity Development) กําหนด
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 
จํานวน 7-10 ครั้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมการสงเสริม
หมูบานทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
กิจกรรมยอยท่ี 1) พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
ดานการบริหารชุมชนทองเที่ยวสรางนวัตกรรม
การบริการชุมชน (Digital Marketing & 
Service Innovation for Community) 
กิจกรรมยอยท่ี 2) พัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐานเขาสู
นวัตกรรม OTOP ระดับพ้ืนฐาน (ระดับ D) 
กิจกรรมยอยท่ี 3) การประชาสัมพันธและ
สงเสริมชองทางการตลาดของหมูบาน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีในประเทศ จํานวน 
1  ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ : จํานวน 38,060,000 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม

กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน

ระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................ 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................................................... 
 ไมม ี
 
 
 
 
 



 

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและ
การตลาดทางการทองเท่ียว

          38,060,000
                                                                                                         -   

กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาและ
บริการทองเท่ียวภายในประเทศ

            6,000,000

๑. งบดําเนินงาน             6,000,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             6,000,000

งบประมาณ

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             6,000,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย             6,000,000
  (1) คาจางเหมาบริการ              6,000,000 จัดกิจกรรม Tradeshow สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมจํานวน 3 ครั้ง ในพื้นที่

จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดทองเที่ยวหลักในภูมิภาคอื่นอีก 2 ครั้ง  รวม 3 ครั้ง 
ตอกลุมเปาหมายการทองเที่ยว ณ ศูนยการคา หรือ โรงแรม หรือ สถานที่อื่นที่เหมาะสม 
ในพื้นที่ครั้งละไมนอยกวา 300 ตารางเมตร
โดยการจัดทําบูธนําเสนอ จัดทํานิทรรศการ เวที แสง สี เสียง ศิลปน นักแสดง และการ
ประชาสัมพันธ เฉลี่ยครั้งละ 2,000,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

 กิจกรรมหลักที่ 6.๒ กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ

            4,000,000

๑. งบดําเนินงาน             4,000,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             4,000,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน             4,000,000

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย             4,000,000 สงเสริมงานมหกรรมไมดอกไมประดับครั้งที่ 44 ประจําป 2563

  (1) คาจางเหมาบริการ
             4,000,000 1) คาจางเหมาประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อโทรทัศน ผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อ Online 

700,000 บาท
2) คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมใหกับนักทองเที่ยวในพื้นที่ จ. เชียงใหม  
300,000 บาท
3) คาจางเหมาจัดสถานที่สําหรับใหนักทองเที่ยวสามารถบันทึกภาพถาย Display Photo 
Backdrop การจัดกิจกรรมสงเสริมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ 100,000 บาท
4) คาจางเหมาจัดเตรียมพื้นที่ พิธีเปดเวทีพรอมอุปกรณ พิธีกรชายและหญิง 700,000 
5) คาจางเหมาจัดชุดการแสดง การสาธิต กิจกรรมนันทนาการ '8 ชุด/วัน 500,000 บาท5) คาจางเหมาจัดชุดการแสดง การสาธิต กิจกรรมนันทนาการ '8 ชุด/วัน 500,000 บาท
6) คาจางเหมาออกแบบตกแตงประดับไฟ LED และประดับดวยดอกไมนานาชาติ ณ ลาน
เอนกประสงค 500,000 บาท
7) คาจางเหมาออกแบบ พรอมตกแตงดวยวัสดุศิลปลานนาพรอมจัดแสดงในรูปแบบและ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ตกแตงดวยไมดอกไมประดับพื้นเมืองและพันธุกลวยไม
 500,000 บาท
8) คาจางเหมาจัดกิจกรรมการประกวดนางงามบุปผชาติ 100,000 บาท
9) คาจางเหมาออกแบบอุโมงดอกไม พรอมประดับไฟขนาดใหญจํานวน 2 จุด 600,000

กิจกรรมหลักที่ 6.3 การยกระดับและการพัฒนา
ภาพลักษณการทองเท่ียวเชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย

            1,500,000

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการ
สรางภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา ในจังหวัดเชียงใหม

              150,000

๑. งบดําเนินงาน               150,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               150,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน                         -   

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย               144,000
        (1) คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ                  78,000 คาพาหนะรถยนต 1 คัน*2 วัน*3,600บาท*6 ครั้ง 43200 บาท

คาที่พัก 2 หอง *2 คืน *1200 บาท* 6 ครั้ง 28,800 บาท
  คาอาหารวาง ผูสํารวจ 2 คน*10วัน*50 บาท*2มื้อ 2,000 บาท

คาอาหารผูสํารวจ 2 คน*10 วัน*200 บาท*1 มื้อ 4,000 บาท
        (2) คาจางเหมาบริการ                 66,000 คาจางลูกจางโครงการ 1คน*2เดือน*15,000 บาท 30,000 บาท

คาจางผูประสานงานชุมชน 1คน*3,000 บาท*12 ครั้ง 36,000 บาท
๑.๑.3 คาวัสดุ 6000
กิจกรรมยอยที่ 2ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสราง               350,000กิจกรรมยอยที่ 2ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสราง
ภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา ในจังหวัดเชียงใหม

              350,000

๑. งบดําเนินงาน               350,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               350,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน                 50,400
        (1) คาตอบแทนวิทยากร                  50,400 2คน*7 ชั่วโมงๆละ600 *6 ครั้ง 50,400 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย               268,000
        (1) คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ                  90,000 คาพาหนะรถยนต 1 คัน*2 วัน*3,600บาท*3 ครั้ง 21,600 บาท

คาที่พัก 2 หอง *2 คืน *1200 บาท* 3 ครั้ง 14,400 บาท
คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน*6วัน*50 บาท*2มื้อ 18,000 บาท
คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน*6 วัน*200 บาท*1 มื้อ 36,000 บาท

        (2) คาจางเหมาบริการ                178,000 คาจางเหมาจัดทําสื่อการสอน 1 คน*1วัน*100,000 บาท
คาจางลูกจางโครงการ 1คน *4 เดือน *15,000 บาท 60,000 บาท
คาจางผูประสานงานชุมชน 3,000 บาท*6 ครั้ง 18,000 บาท

๑.๑.3 คาวัสดุ                 31,600 วัสดุสํานักงานและวัสดุประกอบการอบรม 31,600 บาท*4เดือน 31,600 บาท

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมการตลาดและการวางแผน
การตลาด ดานการสรางแบรนดและพัฒนาภาพลักษณการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพธุรกิจ สปา และนวด

              250,000

๑. งบดําเนินงาน               250,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               250,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน                 21,000
        (1) คาตอบแทนวิทยากร                  21,000 1คน*7 ชั่วโมงๆละ600 *5 ครั้ง 21,000 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย               210,000
        (1) คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ                  75,000 คาพาหนะรถยนต 1 คัน*1 วัน*3,600บาท*5 ครั้ง 18,000 บาท        (1) คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ                  75,000 คาพาหนะรถยนต 1 คัน*1 วัน*3,600บาท*5 ครั้ง 18,000 บาท

คาที่พัก 2 หอง *1 คืน *1200 บาท* 5 ครั้ง 12,000 บาท
        (2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม 45000 คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน*5วัน*50 บาท*2มื้อ 15,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน*5 วัน*200 บาท*1 มื้อ 30,000 บาท
        (3) คาจางเหมาบริการ                  90,000 คาจางเหมาถายภาพ 1 คน*5วัน*3,000 บาท 15,000 บาท

คาจางลูกจางโครงการ 1คน *4 เดือน *15,000 บาท 60,000 บาท
คาจางผูประสานงานชุมชน 3,000 บาท*5 ครั้ง 15,000 บาท

๑.๑.3 คาวัสดุ                 19,000 วัสดุสํานักงาน 3,800 บาท * 5 ครั้ง
กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมทักษะทางดานภาษาของผู
ใหบริการธุรกิจสปา และนวด ดานการใหบริการและการ
สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ชาวจีน และตางชาติ

              350,000

๑. งบดําเนินงาน               350,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               350,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน                 42,000
        (1) คาตอบแทนวิทยากร                  42,000 2 คน*7 ชั่วโมงๆละ600 *5 ครั้ง 42,000 บาท

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย               265,000
        (1) คาเบ้ียเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ                  30,000 คาพาหนะรถยนต 1 คัน*1 วัน*3,600บาท*5 ครั้ง 18,000 บาท

คาที่พัก 2 หอง *1 คืน *1200 บาท* 5 ครั้ง 12,000 บาท
        (2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม                  45,000 คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน*5วัน*50 บาท*2มื้อ 15,000 บาท

คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน*5 วัน*200 บาท*1 มื้อ 30,000 บาท
        (3) คาจางเหมาบริการ                190,000 คาจางเหมาถายภาพ 1 คน*5วัน*3,000 บาท 15,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําสื่อการสอน 1 คน*1วัน*100,000 บาท
คาจางลูกจางโครงการ  1คน *4 เดือน *15,000 บาท 60,000 บาท
คาจางผูประสานงานชุมชน 3,000 บาท*5 ครั้ง 15,000 บาทคาจางผูประสานงานชุมชน 3,000 บาท*5 ครั้ง 15,000 บาท

๑.๑.3 คาวัสดุ                 43,000 วัสดุสํานักงาน 14,500*4ครั้ง
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ
ผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริมการยกระดับและสรางภาพลักษณ
ของธุรกิจ สปา และนวด

              400,000

๑. งบดําเนินงาน               400,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               400,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน                         -   
๑.๑.๒ คาใชสอย               400,000
        (1) คาจางเหมาบริการ                400,000 คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 300,000 บาท

คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 100,000 บาท
๑.๑.3 คาวัสดุ                           -   

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 6.4กิจกรรมสงเสริมการตลาดการ
ทองเท่ียวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai 
Travel Mart) CTM 2020

            6,000,000

๑. งบดําเนินงาน             6,000,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             6,000,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย             6,000,000
  (1) คาจางเหมาบริการ              6,000,000  - ผลิตสื่อประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียใหม 

(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020 1,000,000 บาท(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020 1,000,000 บาท
 - กิจกรรมการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai 
Travel Mart) CTM 2020 รวมทั้งจัดนิทรรศการ ในรูปแบบ Creative City Handicraft 
and Folk Art 2,000,000 บาท
  - การสาธิต การแสดง/การบริการทองเที่ยวที่โดดเดนเชื่อมโยงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
 ประเพณีวิถีชิวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 1,000,000 บาท
 - การประชุมเจรจาธุรกิจ จับคู Business Matching  1,000,000 บาท
 - จัดงานเลี้ยงรับรองสําหรับ (Buyer) กิจกรรมการสงเสริมการตลาด การทองเที่ยว
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020 ไมนอยกวา 200 คน
 1,000,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 6.5กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

            3,790,000

๑. งบดําเนินงาน             3,790,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             3,790,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน                         -   
๑.๑.๒ คาใชสอย             3,790,000

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

  (1) คาจางเหมาบริการ              3,790,000 จัดกิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 - ประชาสัมพันธกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการจัดทําคูมือแนะนํา
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดทําโปรแกรมเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา 
1,500,000 บาท
 - ประชุมเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว โดยเชิญหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนเขารวมประชุม ไมนอยกวา 50 ราย 700,000 บาท
 - จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจัดในงาน Lanna Expo และพื้นที่
หางสรรพสินคาชั้นนํา 1,488,000 บาท
 - คาจางลูกจางโครงการ 17,000*6 เดือน - คาจางลูกจางโครงการ 17,000*6 เดือน

๑.๑.๓ คาวัสดุ

กิจกรรมหลักที่  6.6 กิจกรรมขับเคลื่อนฟนผญาลานนา
เมืองเชียงใหม

            3,700,000

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรม
สรางสรรค( Craft & Folk Art)

            2,000,000

๑. งบดําเนินงาน             2,000,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             2,000,000
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ              2,000,000    - คาจางเหมาจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค(Craft & Folk Art)

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมจัดทําขอมูลจากใบลานสูฐาน
ดิจิตอล

            1,000,000

๑. งบดําเนินงาน             1,000,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             1,000,000
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ             1,000,000  - คาจางเหมาจัดทําขอมูลจากใบลานสูฐานดิจิตอล

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมประเพณีสักการะกูเจาหลวง               350,000
๑. งบดําเนินงาน               350,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               350,000
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ               350,000  - คาจางเหมาจัดกิจกรรมประเพณีสักการะกูเจาหลวง
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมงานมหกรรมผาชนเผากระเหรี่ยง               250,000
๑. งบดําเนินงาน               250,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               250,000
๑.๑.๒ คาใชสอย๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ                250,000  - คาจางเหมาจัดกิจกรรมงานมหกรรมผาชนเผากระเหรี่ยง
กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหารจัดการ               100,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               100,000
๑.๑.๒ คาใชสอย                 80,000
  (1)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ                  50,000 คาเดินทางผูเขาประชุม 4 กิจกรรม ประกอบดวย

1.กิจกรรมมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค (Craft & Folk Art)
(500 บาท x 20 คน) = 10,000.- ถัวจาย
2. กิจกรรมการจัดทําขอมูลจากใบลานสูฐานดิจิตอล
(500 บาท x 20 คน) = 10,000.- ถัวจาย
3. กิจกรรมจัดประเพณีสักการะกูเจาหลวงเมืองเชียงใหม
(500 บาท x 40 คน) = 20,000.- ถัวจาย
4. กิจกรรมมหกรรมผาชนเผากระเหรี่ยง
(500 บาท x 20 คน) = 10,000.- ถัวจาย

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

  (2) คาจางเหมาบริการ
      - คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม                  22,000 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มผูเขาประชุม 4 กิจกรรม

1.กิจกรรมมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค (Craft & Folk Art)
(50 บาท x 20 คน x 2 มื้อ) = 2,000.-
(120 บาท x 20 คน x 1 มื้อ) = 2,400.-
2. กิจกรรมการจัดทําขอมูลจากใบลานสูฐานดิจิตอล
(50 บาท x 20 คน x 2 มื้อ) = 2,000.-
(120 บาท x 20 คน x 1 มื้อ) = 2,400.-
3. กิจกรรมจัดประเพณีสักการะกูเจาหลวงเมืองเชียงใหม3. กิจกรรมจัดประเพณีสักการะกูเจาหลวงเมืองเชียงใหม
(50 บาท x 40 คน x 2 มื้อ) = 4,000.-
(120 บาท x 40 คน x 1 มื้อ) = 4,800.-
4. กิจกรรมมหกรรมผาชนเผากระเหรี่ยง
(50 บาท x 20 คน x 2 มื้อ) = 2,000.-
(120 บาท x 20 คน x 1 มื้อ) = 2,400.-

    - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน

                        8,000 จํานวน 4 กิจกรรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ                 20,000
       - คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                       20,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตลอดโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 6.7 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรม
ตอนรับเทศกาลการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม

            3,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1)ตอนรับนักทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียว
ที่สําคัญ

            2,500,000

๑. งบดําเนินงาน             2,500,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             2,500,000

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย             2,500,000
  (1) คาจางเหมาบริการ              2,500,000  ออกแบบรุปแบบการจัดงาน 100,000 บาท

 จัดเตรียมสถานที่ 761,000 บาท
 จัดพิธีเปดการแสดง 260,000 บาท
 จัดกิจกรรมภายในงาน บิทรรศการแสดงสาธิตวิถีชีวิตลานนา 400,000 บาท /
Handicraft workshop  200,000 บาท
 จัดทําปายประชาสัมพันธภายในงาน 389,000 บาท
 จัดทําของที่ระลึก 100,000 บาท (1,000 ชิ้นๆละ 50บาท*2งาน)
 จางพิธีกร 2 ภาษา 80,000 บาท (2 วัน*20,000บาท*2 งาน) จางพิธีกร 2 ภาษา 80,000 บาท (2 วัน*20,000บาท*2 งาน)
 คาจางดําเนินงานจัดงาน 210,000 บาท (จนท.อํานวยความสะดวก คาใชจายในการ
ดําเนินงาน ประสานงาน)

กิจกรรมยอยที่ 2) ฝกอบรมใหความรูในการรักษาความ
ปลอดภัยใหนักทองเท่ียว

              500,000

๑. งบดําเนินงาน               500,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               500,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน                 14,400
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                  14,400 2 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 2 ครั้ง รวม 14,400 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย               462,000
  (๑) คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา                462,000 คาที่พัก 25 หอง หองละ 1,200 * 1 วัน*2 ครั้ง รวม 60,000 บาท

คาอาหาร 50 คน* 4 มื้อ* มื้อละ 200 บาท * 2 ครั้ง รวม 80,000 บาท
คาอาหารวาง 50 คน*4 มื้อ*มื้อละ 50บาท *2 ครั้ง รวม 20,000 บาท
คาพาหนะเดินทาง ไป - กลับ 100 คนๆละ 1,000 บาท รวม 100,000 บาท
คาพาหนะเดินทาง ไป - กลับ วิทยากร 2 คนๆละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท
คาเอกสารประกอบการอบรม 100 ชุดๆ 200 บาท 20,000 บาท

  (2) คาจางเหมาบริการ คาออกแบบและจัดทําคุมือความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 50 ชุด 180,000 บาท

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

๑.๑.๓ คาวัสดุ                 23,600
  (๑)  วัสดุสํานักงาน                  23,600 วัสดุสํานักงาน 2 ชุดๆละ 11,800 บาท

 กิจกรรมหลักที่ 6.8 กิจกรรมมหกรรมประกวดหุนฟาง
เพ่ือพัฒนาสูปฏิทินการทองเท่ียวประจําปของจังหวัด
เชียงใหมสูสายตาชาวโลก

            2,000,000 จัดงานมหกรรมประกวดหุนฟาง จากทีมทั่วประเทศ ณ อางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ระหวางวันที่ 2-9 ธันวาคม 2562 เปนเวลา 8 วัน โดยจัดการ
แขงขันระดับประเทศ รวมกับประเทศ ลาว พมา กัมพูชา และสถาบันการศึกษา 12 แหง 
ขนาดหุนฟาง สูง 8 เมตร จํานวน 12 ตัว

๑. งบดําเนินงาน 2,000,000 ลาว พมา กัมพูชา + สถาบันการศึกษา 12 แหง สูง 8 เมตร 12 ตัว
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,000,000๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,000,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน               500,000
  (1) คาตอบแทนเงินรางวัลจากการแขงขัน                500,000 ชนะเลิศ 100,000 บาท รองอันดับ 1 80,000 บาท รองอันดับ 2 65,000 บาท 

ชมเชย 3 รางวัลๆละ 45,000 บาทรวม 135,000 บาท รางวัลปลอบใจ 20,000*6 
รางวัล 120,000 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย             1,123,200
  (1) คาเบ้ียเลี้ย คาที่พัก คาพาหนะ              1,123,200 คาอาหาร ผูควบคุม 3 คน ผูแขงขัน 9 คน รวม 12 คน *200 บาท*16มื้อ *12ทีม 

460,800 บาท
คาอาหารวาง ผูควบคุม 3 คน ผูแขงขัน 9 คน รวม 12 คน *50 บาท*32มื้อ *12ทีม 
230,400 บาท
คาที่พัก ผูควบคุม 3 คน ผูแขงขัน 9 คน รวม 12 คน  6 หอง*1,000 บาท* 6 คืน * 12
 ทีม 432,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 376,800 คาวัสดุการเกษตร (ทําหุนฟาง) ตัวละ 31,400 บาท จํานวน 12 ตัว

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 6.9 กิจกรรมสรางแบรนดทองเท่ียวจังหวัด
เชียงใหมและการสื่อสารการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Chiang
 Mai Destination Branding)

            4,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การสํารวจ เก็บขอมูล และวิเคราะห
ขอมูลกลุมผูบริโภค (Demand Side)

              300,000

๑. งบดําเนินงาน               300,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               300,000
๑.๑.๒ คาใชสอย               300,000
  (1) คาจางเหมาบริการ                300,000 สํารวจ เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลกลุมผูบริโภค (Demand Side)  (1) คาจางเหมาบริการ                300,000 สํารวจ เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลกลุมผูบริโภค (Demand Side)

  จางเจาหนาที่สํารวจ 150,000 บาท
  ออกแบบสํารวจ 50,000 บาท
  คาเดินทาง 50,000 บาท
  คาสรุปขอมูล 50,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 2)จัดประชุมเตรียมความพรอมเพ่ือทําความ
เขาใจเก่ียวกับแบรนดและการสรางแบรนด และรวบรวม
ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทองเท่ียว (key 
stakeholders) เพ่ือจัดกลุมเปาหมาย

              300,000

๑. งบดําเนินงาน               300,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ               300,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน                 50,000
       (1) คาตอบแทนวิทยากร                  50,000 2คน*25,000 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย
      (1) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา               250,000 คาสถานที่จัดงานฝกอบรม 50,000 บาท

คาพาหนะเดินทางผูเขาอบรม 100 คน*700 บาท 70,000 บาท
คาอาหารผูเขารวมอบรม 100 คน*500 บาท 50,000 บาท

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

คารับรองและที่พักวิทยากร 2 คน 2 วันๆละ 5,000 บาท รวม 20,000 บาท
คาเอกสาร 20,000 บาท
คาจัดกิจกรรม 30,000 บาท
คาอุปกรณประกอบการประชุม 10,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 3) ปฏิบัติการสรางตราสินคา (Brand 
Identity Development) เพ่ือคนหาสินคาหลัก 
กลุมเปาหมายและกําหนดตําแหนง  และการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการอยางตอเน่ือง จํานวน 7-10 คร้ัง

            3,400,000

๑. งบดําเนินงาน             3,400,000๑. งบดําเนินงาน             3,400,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             3,400,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน 1,800,000
       (1) คาตอบแทนวิทยากร 1,800,000 3คน*200,000*3 งาน (วิทยากรผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน)
๑.๑.๒ คาใชสอย             1,592,400
      (1) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา              1,592,400 คาสถานที่จัดงานฝกอบรม 30,000 บาท*3 งาน 90,000 บาท

คาพาหนะเดินทางผูเขาอบรม 50คน*1200 บาท*3 งาน 180,000 บาท
คาอาหารผูเขาอบรม 50คน*600บาท*3 งาน 90,000 บาท
คารับรองและที่พักวิทยากร 3หอง*2 คืน*1800บาท*3งาน 32,400 บาท
คาเอกสารและอุปกรณ 50,000 *3 งาน 150,000 บาท
คาทีมงานดานการสรางแบรนด 200,000*3งาน 600,000 บาท
คาเดินทาง 50,000*3 งาน 150,000 บาท
คาดําเนินการ 50,000*3 งาน 150,000 บาท
คาสรุปงานและบันทึการประชุม 50,000*3 งาน 150,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 7600 คาวัสดุสํานักาน เฉลี่ยงานละ 2533 บาท จํานวน 7,600 บาท

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 6.10  กิจกรรมการสงเสริมหมูบาน
ทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี               -   

            4,070,000

กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานการ
บริหารชุมชนทองเท่ียวสรางนวัตกรรมการบริการชุมชน 
(Digital Marketing & Service Innovation for 
Community

              450,000

1. งบดําเนินงาน               450,000
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ               450,000
1.1.1 คาตอบแทน               270,0001.1.1 คาตอบแทน               270,000
     (1) คาตอบแทนวิทยากร                270,000 วิทยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 คนๆละ 1,200 บาท จํานวน15 ชั่วโมง/1 จุด รวม15 
1.1.2 คาใชสอย               180,000
 (1) คาจางเหมาบริการ                180,000 คาจางพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานการบริหารชุมชนทองเที่ยวสรางนวัตกรรมการบริการ

ชุมชน จํานวน 15 หมูบานๆละ 20 คน จํานวน 3 วัน 2 คืน
               108,000 1.1 ) คาอาหาร จํานวน 3 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 300 คน
                 63,000 1.2 ) คาอาหารวาง จํานวน 6 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 300 คน
                   9,000 1.3 ) คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 300 คนๆละ 30 บาท

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและ
ยกระดับมาตรฐานเขาสูนวัตกรรม OTOP ระดับพ้ืนฐาน 
(ระดับ D)

            1,800,000

1. งบดําเนินงาน             1,800,000
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ             1,800,000
1.1.2 คาใชสอย             1,800,000

             1,800,000   - คาจางพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐาน  จํานวน 60 ผลิตภัณฑๆละ
 30,000 บาท

 



    

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 3) การประชาสัมพันธและสงเสริมชองทาง
การตลาดของหมูบานทองเท่ียว OTOP นวัตวิถีในประเทศ
 จํานวน 1  คร้ัง (ระยะเวลา 5 วัน)

            1,820,000

 
1. งบดําเนินงาน             1,820,000
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ             1,820,000
1.1.2 คาใชสอย             1,820,000
 (1) คาจางเหมาบริการ              1,820,000  คาจางจัดงานประชาสัมพันธและสงเสริมชองทางการตลาดของหมูบานทองเที่ยว OTOP ฯ

 จํานวน 1 ครั้ง
               320,000   - แสดงและสาธิตกิจกรรมของหมูบานทองเที่ยว 8 พาวิลเลี่ยน 320,000 บาท               320,000   - แสดงและสาธิตกิจกรรมของหมูบานทองเที่ยว 8 พาวิลเลี่ยน 320,000 บาท
               600,000  - สงเสริมชองทางการตลาดของหมูบานทองเที่ยว จํานวน 60 บูธ 600,000 บาท
               400,000  - คาเชาสถานที่จํานวน 5 วัน 400,000 บาท
               500,000  - คาประชาสัมพันธพิธีเปดและสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑ 500,000 บาท

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ....32..... 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การตลาด มะมวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมหลัก  1. การอบรมถายทอดความรู/การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนมะมวง 
  2. การจัดงานประชาสัมพันธ แสดงสินคา เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหม และเชื่อมโยงเครือขาย
ผูบริโภค/ผูประกอบการ       

วงเงิน 3,309,000  บาท 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเดน็ยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 

แผนงาน ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ 

หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  

ผูรับผิดชอบ : นายสมพล  แสนคํา  ตําแหนง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม  

สถานที่ติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา   
          ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300  
                   หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2478-9   
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)      

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง ยั่งยืน โดยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ เพื่อใหหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) กลยุทธ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรและสรางความมั่นคงทางอาหาร 

  ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความสามารถในการ
แขงขันของสินคา บริการ การคาและการลงทุน 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตรที่ 3 : 
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

  นโยบายรัฐบาล : ดานเกษตรเพื่อประชาชนตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนตองมี
อาหารเพียงพอสําหรับประชาชนทั่วไป อาหารที่ผลิตตองปลอดภัยและไดมาตรฐานปลอดจากสารปนเปอน  
มีคุณคาทางโภชนาการและเปนพื้นฐานในการผลิตเพื่อการสงออก 

  กระทรวงพาณิชยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) โดยเรงพัฒนาตอยอด
สินคา OTOP/Organic/GI/สินคาของผูประกอบการ SMEs ยกระดับการผลิต ผูประกอบการ สูมาตรฐานสากล 
สรางโอกาสและชองทางการตลาดสินคาไทยจาก Local to Global 

  จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อตอบ

วิสัยทัศน “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง City of life and Prosperity เมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาและ 

ผูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมืองที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุน 

สูสากล”จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินคาเกษตร

ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย  

 



(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ปลูกมะมวงที่มีความเหมาะสมโดย
ธรรมชาติ เนื่องจากเปนพื้นที่เชิงเขา คุณภาพดินดี – การระบายน้ําดี อากาศเย็นตลอดป ทําใหมะมวงรูปทรงดี  
สีสวย รสชาติดี และ สุกแกลาฤดู(ชากวาฤดูกาล) มีผลผลิตออกสูตลาดชาซึ่งเปนชวงที่มีคูแขงนอย มะมวงคุณภาพ
ของจังหวัดเชียงใหมจึงมีศักยภาพในการทําการคา การสงออก เปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ไดแก เกาหลี จีน ญี่ปุน ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ ปจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนมะมวงใน 10 อําเภอ 
จํานวนกวา 2,000 ราย ผลิตมะมวงเปนการคา มีความกาวหนาในการรวมตัวเปนองคกรเกษตรกร และ วิสาหกิจ
ชุมชน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/รวบรวมผลผลิต เพื่อทําการคา/การสงออก ซึ่งสรางรายไดเขาสูจังหวัด ปละ 300 – 
600 ลานบาทตอป 
      ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) :    ปจจุบันการผลิตมะมวงคุณภาพ ใหมี
ผลผลิตลาฤดูทําไดยากยิ่งขึ้นเนื่องจากการภาวะอากาศผันผวนจากภาวะโลกรอน ภัยธรรมชาติรุนแรงสุดขั้ว และ
โรค-แมลงศัตรูพืชที่กอความเสียหายอยางรุนแรง ตลอดจนปญหาตนทุนการผลิตสูง คําสั่งซื้อจากตางประเทศ 
ที่กระทบตอการรับซื้อผลผลิตของผูประกอบการสงออก ตลอดจนการขาดการรวมกลุมและเครือขายที่เขมแข็ง  
ที่บั่นทอนศักยภาพการผลิตและการตลาด 
(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  : 
          1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตมะมวงคุณภาพลาฤดูเพ่ือการคา – การสงออก 
 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตมะมวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหมเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม 
 3. เพื่อสงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุม/เครือขายเกษตรกรชาวสวนมะมวงในดานการผลิต 
การตลาด และการบริหารจัดการองคกร 
 4. เพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธ สรางการรับรู เพิ่มชองทางการตลาดใหมๆ ใหกับผลผลิตมะมวง
คุณภาพจังหวัดเชียงใหม 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ดําเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ........1........ป   เริ่มตนป เดือนตุลาคม 2562     สิ้นสุดป กันยายน 
2563 
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน) 10 อําเภอ 

จังหวัดเชียงใหม 
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
       (๓.๑) กลุมเปาหมาย  เกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม  

 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย  เกษตรกร ผูประกอบการ  
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด  

 1. เกษตรกรชาวสวนมะมวงไดรับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตมะมวงคุณภาพลาฤดูเปนการคา –  
การสงออก จํานวน 200ราย 
 2. กลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนายกระดับเปนองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ จํานวน  
10 กลุม 



 3. เกษตรกรชาวสวนมะมวง ไดรับการพัฒนาในดานบรรจุภัณฑ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิต
มะมวงคุณภาพ จํานวน 50 ราย 
 4. เกษตรกรชาวสวนมะมวง ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการลดตนทุน การปองกันศัตรูพืช และการใช
เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน จํานวน 100 ราย 

(๔.๒) ผลผลิต  
 1. เกษตรกรชาวสวนมะมวงมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตมะมวงคุณภาพลาฤดูเปนการคา–การสงออก 
 2. กลุมเกษตรกรมีการพัฒนายกระดับเปนองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ 
 3. เกษตรกรชาวสวนมะมวงมีการพัฒนาในดานบรรจุภัณฑ หรือ การแปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิตมะมวง
คุณภาพ  
 4. เกษตรกรชาวสวนมะมวงมีการพัฒนาศักยภาพดานการลดตนทุน การปองกันศัตรูพืช และการใช
เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน 
 5. ผลผลิตของเกษตรกรมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น และเครือขายผูบริโภคและผูประกอบการไดมีโอกาส
ในการเชื่อมโยง 

(๔.๓) ผลลัพธ 
 1. เกษตรกรชาวสวนมะมวงมีศักยภาพในการผลิตมะมวงคุณภาพลาฤดูเพื่อการคา–การสงออก เพิ่มขึ้น 
รอยละ 80 
 2. กลุมเกษตรกรชาวสวนมะมวง ยกระดับเปนองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ เพิ่มขึ้น 
รอยละ 80 
 3. เกษตรกรชาวสวนมะมวง มีผลิตภัณฑจากผลผลิตมะมวงคุณภาพ ชนิดใหมๆเพ่ิมขึ้น จํานวน 25 ชนิด 
 4. เกษตรกรชาวสวนมะมวง มีความรูดานการลดตนทุน การปองกันศัตรูพืช และ การใชเทคโนโลยี
ทดแทนแรงงานคน เพิ่มข้ึน รอยละ 80 

 5. มีผูรวมงานประชาสัมพันธ, แสดงสินคา ที่จัดขึ้น จํานวน 2 ครั้ง จํานวน 3,000 ราย 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : -   
เชิงลบ :  -  

 
(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)      

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
62 

ม.ค. - ม.ีค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย. 
63 

ก.ค. - ก.ย. 
63 

1. การอบรมถายทอดความรู/การอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ชาวสวนมะมวง 
  1.1 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ที่ปรึกษา 
ชาวสวนมะมวงมืออาชีพ จังหวัดเชียงใหม 
(Mr. Mango) อบรมเชิงปฏิบัติการ 30ราย 
 3 วัน 
 

 
 



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
62 

ม.ค. - ม.ีค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย. 
63 

ก.ค. - ก.ย. 
63 

  1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการผลิตมะมวงคุณภาพและ
ศักยภาพองคกรเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม 
200 ราย 2 วัน 

 
 

  1.3 การประชุมเสวนาเชื่อมโยงเครือขาย
ผูผลิตมะมวงและผูประกอบการ จํานวน 2 
เวที ๆ ละ 50 คน 1 วัน 

 
 

  1.4 การทัศนศึกษาดูงานดานการผลิต 
การตลาด และการจัดการองคกรของแหลง
ผลิตมะมวงเพื่อการคาในประเทศ จํานวน 
80 คน (4 คืน 3 วัน) 

  
 

 

  1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอด
เทคโนโลยีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธี
ผสมผสาน และการลดตนทุนการผลิต
มะมวง (อบรม 2 รุน ๆ ละ 50 ราย รวม 
100 ราย, 2 วัน) 

 
 

  

  1.6 จัดตั้งและสนับสนุนศูนย
ประสานงานเครือขายวิสาหกิจชุมชน
ชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม 

  
 

 

  1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑมะมวง และ
ผลิตภัณฑจากมะมวง เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 

 

  

 

  1.8 การติดตามและประเมินผล 
 

   
2. การจัดงานประชาสัมพันธ แสดงสินคา  
เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหม และ
เชื่อมโยงเครือขายผูบริโภค/ผูประกอบการ 

    

2.1 การจัดงานประชาสัมพันธ Road 
Show ผลผลิตมะมวงจังหวัดเชียงใหม   

 
 

2.2 การจัดงานวันมะมวงและของดี
จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563   

 
 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง    จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน  3,309,000  บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
 
 
 



(๘) ความพรอมของโครงการ 
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว  
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
 ................................................................................ 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 

........................................................................... 
 ไมม ี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสงู 
 มีประสบการณปานกลาง 
 ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมม ี



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด เชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการ : พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การตลาด มะมวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม 3,309,000            
กิจกรรมหลักที่ 1 : การอบรมถายทอดความรู / การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรชาวสวน
มะมวง

2,009,000            หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมยอย 1.1 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ที่ปรึกษา 132,000               
ชาวสวนมะมวงมืออาชีพ จังหวัดเชียงใหม (Mr. Mango)
อบรมเชิงปฏิบัติการ 30 ราย 3 วัน
๑. งบดําเนินงาน 132,000               
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 132,000               
๑.๑.๑ คาตอบแทน 12,000                 
   (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 12,000                  คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

   (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 12,000                  คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย 120,000               
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 48,000                 

36,000                  คาเชาที่พักผูเขาฝกอบรม 30 ราย ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท 
12,000                  คาพาหนะเดินทางเกษตรกร 30 ราย รวม 12,000 บาท

  (๖) คาจางเหมาบริการ 13,500                 
10,500                  คาเชารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและคนขับ 3 คัน 1 วัน

3,000                    เอกสารประกอบการฝกอบรม 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 58,500                 
       52,500                  คาอาหาร 30 ราย ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 350 บาท

6,000                    คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ  50 บาท 
กิจกรรมยอยที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 486,800               
การผลิตมะมวงคุณภาพและศักยภาพองคกรเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม 
(200 ราย 2 วัน)
๑. งบดําเนินงาน 486,800               
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 486,800               
๑.๑.๑ คาตอบแทน 16,800                 
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 12,000                  คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท

4,800                    คาตอบแทนวิทยากรการเสวนากลุม 4 ราย ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 470,000                
  (๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (๖) คาจางเหมาบริการ 20,000                 เอกสารประกอบการฝกอบรม 200 ชุด ๆ ละ 100 บาท
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 450,000               

210,000                คาอาหาร 200 ราย ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
40,000                  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 200 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ  50 บาท
80,000                  คาพาหนะในการเดินทางของผูเขารับการฝกอบรม 200 ราย

120,000                คาที่พักผูเขารับการฝกอบรม 200 ราย ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท 
กิจกรรมยอยที่ 1.3 การประชุมเสวนาเชื่อมโยงเครือขายผูผลิต 68,800                 
มะมวงและผูประกอบการ จํานวน 2 เวที ๆ ละ 50 คน 
(เสวนาเวทีละ 1 วัน)
๑. งบดําเนินงาน 68,800                 
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 68,800                 ๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 68,800                 
๑.๑.๑ คาตอบแทน 4,800                   
   (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 4,800                    คาตอบแทนวิทยากรการเสวนากลุม 4 ราย ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย 64,000                 
  (๖) คาจางเหมาบริการ 5,000                   คาจางจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเสวนา 50 ชุด ๆ ละ 50 บาท 2 ครั้ง
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 59,000                 

12,000                  คาอาหาร 50 ราย ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
7,000                    คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท

40,000                  คาพาหนะในการเดินทางของเกษตรกร  50 ราย 2 ครั้ง
กิจกรรมยอยที่ 1.4 การทัศนศึกษาดูงานดานการผลิต การตลาด 416,800               
และการจัดการองคกรของแหลงผลิตมะมวงเพื่อการคา
ในประเทศ จํานวน 80 คน (4 วัน 3 คืน)
๑. งบดําเนินงาน 416,800               
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 416,800               
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                       
๑.๑.๒ คาใชสอย 416,800               
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (๖) คาจางเหมาบริการ 160,000               คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง พรอมน้ํามันเช้ือเพลิง และคนขับ 

จํานวน 2 คัน ๆ ละ 20,000 บาท/วัน (2 คัน ๆ ละ 4 วัน)

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 256,800               
76,800                  คาอาหาร 80 ราย ๆ ละ 12 มื้อ ๆ ละ 80 บาท

4,000                    คาของที่ระลึกสําหรับวิทยากรประจําจุดศึกษาดูงาน 4 จุด 
144,000                คาที่พัก 80 ราย ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 600 บาท 

32,000                  คาพาหนะในการเดินทางของเกษตรกร  80 ราย 
กิจกรรมยอยที่ 1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี 222,000
ปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน และการลดตนทุน
การผลิตมะมวง (อบรม 2 รุน ๆ ละ 50 ราย รวม 100 ราย , 2 วัน)
๑. งบดําเนินงาน 222,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 222,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน 43,200                 
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,400                  คาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ/ภาคเอกชน 2 รุน ๆ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท

28,800                  คาวิทยากรกลุมยอย/ภาคปฏิบัติ 2 รุน ๆ ละ 8 ราย ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 28,800                  คาวิทยากรกลุมยอย/ภาคปฏิบัติ 2 รุน ๆ ละ 8 ราย ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ คาใชสอย 173,800               
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 10,800                 

4,800                    คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 2 รุน ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท 
6,000                    คาที่พักเจาหนาที่ 2 รุน ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 13,000                 
10,000                  เอกสารประกอบการฝกอบรม 100 ชุด ๆ ละ 100 บาท

3,000                    คาจัดสถานที่ฝกอบรม 2 จุด ๆ ละ 1,500 บาท
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 150,000               

36,000                  คาอาหาร 2 รุน ๆ ละ 50 ราย ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
14,000                  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 2 รุน ๆ ละ 50 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
40,000                  คาพาหนะเดินทางของเกษตรกร 2 รุน ๆ ละ 20,000 บาท
60,000                  คาที่พัก 2 รุน ๆ ละ 50 ราย ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 5,000                   
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000                    คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2 รุน ๆ ละ 2,500 บาท
กิจกรรมยอยที่ 1.6 จัดตั้งและสนับสนุนศูนยประสานงาน 55,000                 
เครือขายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน 55,000                 
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 55,000                 
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                       

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 55,000                 
  (๖) คาจางเหมาบริการ 55,000                  

5,000                    - คาจางเหมาจัดทําปายศูนยประสานงาน 1 ปาย ๆ ละ 5,000 บาท
50,000                  - คาจางเหมาทําส่ือนิทรรศการ และประชาสัมพันธ ประกอบดวย
28,000                     1) Back drop ขนาด 2*3 เมตร จํานวน 2 อัน ๆ ละ 14,000 บาท
15,000                     2) Roll up ขนาด 80*180 เซนติเมตร จํานวน 10 อัน ๆ ละ 1,500 บาท

7,000                       3) Sticker formboard จํานวน 8 อัน ๆ ละ 875 บาท 
๑.๑.๓ คาวัสดุ -                       
กิจกรรมยอยที่ 1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑและ 477,600               
บรรจุภัณฑมะมวง และผลิตภัณฑจากมะมวง เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
๑. งบดําเนินงาน 477,600               
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 477,600               
๑.๑.๑ คาตอบแทน 18,000                 ๑.๑.๑ คาตอบแทน 18,000                 
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000                  คาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ/ภาคเอกชน 15 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย 447,100               
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 9,600                   

3,600                    คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 5 ราย ๆ 3 วัน ๆ  ละ 240 บาท 
6,000                    คาที่พักเจาหนาที่ 5 ราย ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท 

  (6) คาจางเหมาบริการ 255,000               
250,000                 - คาจางเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และแบรนดสินคาจากมะมวง

 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 25 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 10,000 บาท
5,000                    เอกสารประกอบการฝกอบรม 50 ชุด ๆ ละ 100 บาท

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 182,500               
87,500                  คาอาหาร 50 ราย ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
15,000                  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 50 ราย ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
60,000                  คาที่พัก 50 ราย ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท
20,000                  คาพาหนะเกษตรกร 50 ราย

๑.๑.๓ คาวัสดุ 12,500                 
  (๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,500                    คาน้ํามันเช้ือเพลิงเดินทางไปราชการ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท 
  (๙) วัสดุสนามและการฝก 10,000                  คาวัสดุสาธิตในการพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสัญลักษณ 1 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท

(วัสดุสาธิตที่ตรงตามความตองการของเกษตรกร)

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 1.8 การติดตามและประเมินผล 150,000
๑. งบดําเนินงาน 150,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 150,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน -
๑.๑.๒ คาใชสอย 126,000
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 126,000

54,000 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 15 ราย ๆ 15 วัน ๆ  ละ 240 บาท 
72,000 คาที่พักเจาหนาที่ 15 ราย ๆ ละ 8 คืน ๆ ละ 600 บาท 

๑.๑.๓ คาวัสดุ 24,000
  (1)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,000 คาน้ํามันเช้ือเพลิงเดินทางไปราชการ จํานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 2,400 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2  : การจัดงานประชาสัมพันธ แสดงสินคา เพื่อเพิ่มชองทาง การตลาดใหม และ 1,300,000 หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
เชื่อมโยงเครือขายผูบริโภค/ผูประกอบการ 
กิจกรรมยอย 2.1 การจัดงานประชาสัมพันธ Road Show ผลผลิตมะมวง 1,300,000กิจกรรมยอย 2.1 การจัดงานประชาสัมพันธ Road Show ผลผลิตมะมวง 1,300,000
จังหวัดเชียงใหม และ งานวันมะมวงและของดีจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563
๑. งบดําเนินงาน 1,300,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,300,000
๑.๑.๑ คาตอบแทน -
๑.๑.๒ คาใชสอย 1,300,000
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 50,000

12,000 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 10 ราย ๆ 5 วัน ๆ  ละ 240 บาท 
24,000 คาที่พักเจาหนาที่ 10ราย ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 600 บาท 
14,000 คาพาหนะเดินทางเจาหนาที่ 10 ราย ๆ ละ 1,400 บาท

  (6) คาจางเหมาบริการ 1,250,000
500,000 คาจางเหมาจัดงานประชาสัมพันธ Road Show ผลผลิตมะมวงจังหวัดเชียงใหม 

 (จัดตางจังหวัด 1 ครั้ง 3 วัน)
750,000 คาจางเหมาจัดงานวันมะมวงและของดีจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563 

จํานวน 3 วัน (จัดในสถานที่เอกชนภายใน จ.เชียงใหม)

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)   (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
          ลําดับความสําคัญ......20........ 

ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดขาวแบบครบวงจร 

กิจกรรมหลัก  1. การยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
        2. การเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรผูผลิตขาว     

วงเงิน 8,965,000 บาท  

ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 

แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ  

หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

ผูรับผิดชอบ : นายสมพล  แสนคํา ตําแหนง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม  

 สถานที่ติดตอ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา  ตําบล
ชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300 หมายเลขโทรศัพท 0-5311-2478-9   

หนวยดําเนินการรวม : 1) ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง 

 (1) หลักการและเหตุผล 

      (1.1) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด) 

๑) นโยบายรัฐบาล   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ดูแลเกษตรกรใหมีรายได 
ที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง  
การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนถึงการใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกต ิ
ใหสูงขึ้นตามสมควร ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร
ใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูกพืชผลแตละชนิด และการสนับสนุนให
สหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออกได 
แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะชวยคานอํานาจของกลุมพอคา
เอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากข้ึน 

2) ยุทธศาสตรชาติ  วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการ
บรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศที่พัฒนาแลวและ
สรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีเปาหมายใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิต bio-bases ที่สําคัญ  
เปนฐานการผลิตอาหารที่ม่ันคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ)
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจ 
สรางสรรคมูลคาสูง 

 
 



4) แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินคา
เกษตรอินทรียในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทํา
เกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกร
เพื่อพัฒนาทั้งดานการผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับเกษตรกรในการใชสารอินทรียแทน
สารเคมี เฝาระวังผลกระทบจากการ ใชสารเคมีที่มีตอดินและน้ํา สงเสริมชองทางการกระจายผลผลิต สราง
พฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบ
ยอนกลับอยางเปนระบบเพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภค 2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ไดแก (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง 
ลําพูน  

5) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรูป ที่มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม 

6) ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน 
การคา การลงทุน สูสากล แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบ
ธุรกิจ 

 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ   
  สภาพปญหา / ความตองการ :  

ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และยุทธศาสตร         
การพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDG) ระบบเกษตรยั่งยืน ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ          
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวของทําใหระบบเกษตรยั่งยืนเปนแนวทางการ
พัฒนาอาชีพที่สัมพันธกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืนได
ถูกบรรจุไวเปนครั้งแรกในแผนพัฒนาระยะที่ 8 และคงตองดําเนินการตอเนื่องในแผนพัฒนาระยะที่ 12 
โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหลักของการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ปจจุบันภาคเกษตรกําลังเผชิญปญหา อาทิ ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ผลผลิตลนตลาด หนี้สิน
ซ้ําซาก ตนทุนสูง คุณภาพต่ํา ดังนั้น ทางออกของภาคเกษตรไทย คือ การปฏิรูปภาคการเกษตร โดยยึดถือแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เปนหลักในการขับเคลื่อนงาน ยึดมั่นการทํางานเพื่อประชาชน 
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับชาวบานและภูมิศาสตร ที่สําคัญตองพัฒนาคนและรวมกลุมคน การสราง
เครือขาย รวมทั้งใชตลาดนําการผลิตทางการเกษตรผสมผสานกับการมีสวนรวมของเกษตรกรหรือประชาชนใน
พื้นที่ดวย เพื่อใหประเทศไทยเดินหนาไปไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

นโยบายสําคัญที่รัฐบาลมุงหวังใหเกิดการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให
เกษตรกรมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน ลดตนทุนการผลิต ชวยเหลือดานปจจัยการเกษตรอยางทั่วถึง 
และการแกปญหาวิกฤตภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอพืชผล รวมถึงปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชทําลายผลผลิตให
เกิดความเสียหาย จนทําใหเกษตรกรแบกรับภาระตนทุนการจัดการศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆป การผลิตพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญและเปนรายไดหลักของจังหวัดเชียงใหม ไดใหความสําคัญตอการผลิตดวยแนวคิดการผลิต
สินคาเกษตรที่ปลอดภัย จากพิษตกคางของสารเคมีภาคการเกษตร ขณะเดียวกันตองมีคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตตามการรับรองของสถาบันดานมาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อใหเปนที่ยอมรับและสรางอัตลักษณของสินคา
เกษตรไดอยางยั่งยืน ตอบสนองและเพ่ิมมูลคาสินคาใหมีสูงขึ้นตามกระแสความตองการของตลาดดานสุขอนามัย
ของผูบริโภค จากกระบวนการผลิตพืชที่ผานมา ปญหาศัตรูพืชมีการระบาดรุนแรงและรวดเร็ว ตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอพยพเคลื่อนยายของแมลงและมีโรคพืชอุบัติใหมเกิดขึ้นเรื่อยๆ ทําใหการ



เตรียมความพรอมเพ่ือรับมือและจัดการปญหาที่มีประสิทธิภาพ ยังไมเปนรูปแบบหรือแผนปฏิบัติที่ชัดเจนมากนัก 
และเกษตรกรยังไมทราบประโยชนของความสําคัญในเรื่องการเฝาระวังศัตรูพืชและการจัดการอยางถูกวิธี ตาม
ตนทุนการผลิตและความคุมคาของการจัดการ บอยครั้งพบวาเกษตรกรเลือกการแกปญหาที่ใหผลชะงัก รวดเร็ว 
ดวยสารเคมีราคาแพงมีฤทธิ์ตกคางและเปนอันตรายระดับสูง ตามมาดวยปญหาตนทุนการผลิตที่ไมสอดคลองกับ
รายได ผลผลิตที่ไมผานมาตรฐานในเรื่องสารตกคาง อาจถูกปฏิเสธจากคูคา ทําใหสูญเสียรายไดโดยรวมของ
ประเทศจํานวนมหาศาล และเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตามมาเปนลูกโซ ดังนั้นการสรางวิทยากร
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยใหเจาหนาที่เปนแกนกลางสําคัญ ขยายผลไปยังกลุมเกษตรกรผูผลิตในทุก
อําเภอ นับวาเปนการสรางและพัฒนาบุคลากรดานการเกษตรเพื่อวางรากฐานของระบบการติดตามศัตรูพืช เพื่อ
หาวิธีการปองกันกําจัด รวมไปถึงการพยากรณและเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ดวยการใชเทคโนโลยีเขามาชวย 
ตลอดชวงการเจริญเติบโตของพืช เสริมสรางทักษะวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ที่เนนการเรียนรู และ
แกปญหาจากการปฏิบัติจริง จนเกิดเปนความเชี่ยวชาญและประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และดําเนินการสราง
เครือขายเกษตรกรผานโรงเรียนเกษตรกร ที่มีเกษตรกรระดับผูนําหรือหัวกาวหนา (smart farmer) ที่เปนผู
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจะทําใหเกิดเปนแนวทางการปฏิบัติที่สามารถผลักดันกระบวนการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย/อินทรียไปสูจุดมุงหมายไดสําเร็จ ลดการระบาดของศัตรูพืชในระดับรุนแรงได เพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตดานการลดสารอนัตรายตกคางหลังการเก็บเกี่ยว การลดตนทุนสารเคมีและชวยอนุรักษศัตรูธรรมชาติให
เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศเกษตร 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีเปาหมายการดําเนินงาน คือ การดูแลเกษตรกรใหมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกําหนดใหการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศเปนงานสําคัญที่จะตอง
ดําเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง เนื่องจากเกษตรอินทรียเปนทางเลือกท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรม
อยางยั่งยืน มีความมั่นคงดานอาหารและความปลอดภัยตอสุขภาพ ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สอดคลองกับกระแสความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ   

ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) 
ขาว เปนทั้งพืชเศรษฐกิจและเปนอาหารหลักของคนไทย แมวาจังหวัดเชียงใหมจะมีพืช

เศรษฐกิจหลายชนิด แตขาวเปนพืชที่มีเนื้อที่ปลูกมากเปนอันดับที่ 2 รองจากไมผล โดยมีเนื้อที่ปลูก จํานวน 
440,005 ไร คิดเปนรอยละ 23.97 จากเนื้อที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดที่มี จํานวน ๑,154,727 ไร สวน
ใหญปลูกขาวเหนียว   มีเนื้อที่ จํานวน 355,767 ไร คิดเปนรอยละ 80.86  และขาวเจามีเนื้อที่ จํานวน 
84,238 ไร คิดเปนรอยละ 19.14 ผลผลิตรวม 269ล826 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 646 กิโลกรัมตอไร (ที่ความชื้น 
15%) ในระยะ 3 – 4 ปที่ผานมาเนื้อที่ปลูกลดลง 37,412 ไร หรือลดลงรอยละ 7.83 ผลผลิตรวมลดลง 
35,451 ตัน หรือลดลงรอยละ 11.61 ผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลง 18 กิโลกรัมตอไร หรือลดลงรอยละ 2.71(
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2561) 

จากการวิเคราะหแนวโนม ผลผลิตขาวของประเทศมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากเกษตรกร
บางสวนหันไปปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนดีกวาและมีแหลงรับซื้อที่แนนอน ในทางตรงกันขามจังหวัดเชียงใหมมี
ปริมาณผลผลิตขาวที่เพิ่มขึ้นจากภาพรวมของประเทศเล็กนอย ในป 2559 มีผลผลิตขาวประมาณ 386,756 
ตัน เพิ่มข้ึน รอยละ 14.3 จากยุทธศาสตรขาวไทย 

ป 2558-2562 ภายใตแผนการผลิตและตลาดขาวครบวงจร จังหวัดเชียงใหมมีผลผลิตขาว 
ตรงตามยุทธศาสตรขาวของไทยเฉลี่ย 641.5 กิโลกรัมตอไร (ไมต่ํากวา 600 กิโลกรัมตอไร) ซึ่งในป 2559  
ทางรัฐบาลไดมีนโยบายเพื่อแกไขปญหาเรื่องขาวในระยะยาว เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  จึงไดมีโครงการ
ระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหมมีเกษตรกรที่เขารวมเปนสมาชิก จํานวน 1,435 ราย 
และมีจํานวนพื้นที่ปลูกขาวของสมาชิกที่เขารวม จํานวน 14,750 ไร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559)  

โดยนาแปลงใหญอําเภอหางดงไดทําการผลิตขาวคุณภาพ ผลิตเมล็ดพันธุขาว การแปรรูปสราง
มูลคาเพิ่มโดยการขายขาวสาร ขาวกลอง ทางกลุมมีตลาดรองรับขาวแปรรูป แตเนื่องจากอาคารสถานที่จัดเก็บ 



การแปรรูป โรงสี ยังไมมีมาตรฐานรองรับ(GMP และอย.) จึงยังไมสามารถนําขาวสาร ขาวกลอง สงเขารานคา 
หางสรรพสินคาได วิธีการที่จะชวยพัฒนากลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง สามารถเปนผูซื้อ ผูขายสินคาเกษตร
รายใหญในชุมชน และสามารถชวยเหลือเกษตรกรในทองถิ่นได จึงควรใหการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร  ใหมีขีดความสามารถการดําเนินธุรกิจแปรรูป เพื่อใหเกิดการเชื่อมตอกันเปนหวงโซอยางครบ
วงจร  ทั้งการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ่งในปจจุบันการดําเนินธุรกิจการเกษตรมีการแขงขัน
สูง การแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม รวมทั้งมีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน นับเปนเรื่องจําเปนอยางมาก 
ไมวาจะเปน  1) ดานการลดตนทุนการผลิต ปจจุบันการทํานาตองใชแรงงานเพาะปลูกซึ่งมีตนทุนที่สูงขึ้นในแต
ละป ปจจุบันคาจางดํานาไรละ 1,300-1,500บาท คาจางเก็บเกี่ยวไรละ 900-1,00บาท เปนปจจัยหลักที่ไม
สามารถลดตนทุนการผลิตลงได นอกเหนือจากการลดตนทุนดานการบํารุงดูแลรักษาเชนการใสปุย การใช
สารเคมี ที่ลดตนทุนไดโดยใชปุยอินทรียและสารชีวภัณฑทดแทน ดังนั้น การมีเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง ให
ทางกลุมบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณจึงเปนการลดตนทุนใหกลุมไดเปนอยางมากในระยะยาว 2) ดานเพิ่ม
ผลผลิต การใชปุยเคมี สารเคมีตาง ๆ ในกระบวนการผลิตขาว มีราคาสูงทําใหตนทุนการผลิตสูงตามไปดวยอีก
ทั้งยังไมปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค  ทางเลือกในการปุยอินทรียและใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมีจะชวย
เพิ่มผลผลิต อีกทั้งการใชเมล็ดพันธุที่ดีและมีมาตรฐานจากกรมการขาว ก็ชวยใหเกษตรกรไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
เชนกัน 3) ดานการสรางมูลคาเพิ่ม การแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มโดยการขายขาวสาร ขาวกลอง ทางกลุมมีตลาด
รองรับขาวแปรรูป แตเนื่องจากอาคารสถานที่จัดเก็บการแปรรูป โรงสี ยังไมมีมาตรฐานรองรับ(GMPและอ.ย.) 
จึงยังไมสามารถนําขาวสาร ขาวกลอง สงเขารานคา หางสรรพสินคา ได อําเภอหางดง เห็นวาวิธีการที่จะชวย
พัฒนากลุมเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง สามารถเปนผูซื้อ ผูขายสินคาเกษตรรายใหญในชุมชน และสามารถ
ชวยเหลือเกษตรกรในทองถิ่นได จึงควรใหการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ใหมีขีด
ความสามารถการดําเนินธุรกิจแปรรูป เพื่อใหเกิดการเชื่อมตอกันเปนหวงโซอยางครบวงจร ทั้งการผลิต การ
รวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ่งในปจจุบันการดําเนินธุรกิจการเกษตรมีการแขงขันสูง การแปรรูปเพื่อ
สรางมูลคาเพ่ิม รวมทั้งมีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน นับเปนเรื่องจําเปนอยางมาก 4) ดานการตลาด 
ทางกลุมมีตลาดรองรับขาวแปรรูป เชน ปตท. สหกรณการเกษตร และแหลงอื่นๆ ซึ่งมีตลาดที่รองรับแนนอน แต
ยังขาดมาตรฐานในกระบวนการแปรรูป 

อีกทั้งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแลงและน้ําทวม ที่นับวันจะ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ ความแหงแลงที่นานขึ้น ฝนที่ตกตามฤดูกาล และการระบาดของ
โรคในนาขาว ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น การใชสารเคมี การใชยาปราบวัชพืช ศัตรูพืชในนาขาวที่ยังคงมีการใชอยู 
ซึ่งสงผลกระทบตอผูผลิตหรือเกษตรกร ผลผลิตไมปลอดภัย สงผลตอผูบริโภค ดวยเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนตอง
มีการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตขาว เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรผูผลิตขาว ใหมีการผลิตขาวคุณภาพไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย สรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ดังนั้น การสงเสริมใหกลุมเกษตรกรเพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสรางความ
เขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร จึงไดจัดทํา โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดขาวแบบครบวงจร 
เพื่อเปนการยกระดับราคาสินคาเกษตรไดในระดับหนึ่ง และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตร โดยการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร โดยกลุมเกษตรกรตองมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใช และ
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชเหลานั้น ไดดวยตนเองอยางยั่งยืน   

 
 
 



(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ        
      (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  

1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผูปลูกขาวใหมีความรูการใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคแมลง
ศัตรูขาวและการเพ่ิมมูลคาขาว 

2. เพื่อสงเสริมการรวมกลุม/เครือขายของเกษตรกรผูปลูกและมีการบริหารจัดการรวมกัน 
เพื่อใหเกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน 

3. เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิต 
มีคุณภาพไดมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

4. เพื่อประชาสัมพันธและสรางโอกาสในการพัฒนาการตลาด เพิ่มชองทางการตลาดใหมๆ 
ตลอดจนสรางมูลคาเพ่ิมทางการคา และรายไดใหแกกลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร องคกรเกษตรกร และ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม 

 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ  
   โครงการเดิม     โครงการใหม    

      (๒.๓) ประเภทของโครงการ        
   พัฒนา      ดําเนินการปกติ    

      (๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ...1....ป  เริ่มตนป..ตุลาคม ๒๕๖2..สิ้นสุดป..กันยายน....๒๕๖๓.. 

 (๒.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)   
        10 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ แมริม สันกําแพง  หางดง  

ดอยสะเก็ด สันปาตอง พราว สันทราย จังหวัดเชียงใหม เกษตรกร 1,350 ราย 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย :  
  1. เกษตรกรในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 350 ราย 
  2. เกษตรกรใน 10 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ แมริม สันกําแพง 
หางดง ดอยสะเก็ด สันปาตอง พราว สันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,000 ราย 
       (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  เจาหนาที่/นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 
ศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ            
     (๔.๑) เปาหมายโครงการ  
 ตัวชี้วัด : 
 1) เกษตรกรผูปลูกขาวไดรับความรูการผลิตขาว จํานวน 1,350 ราย 

2) การจัดตั้งศูนยอารักขาพืชชุมชน จํานวน 10 ศูนย 

3) กลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาแปรรูปจากขาวไดรับความรูและการพัฒนาในการขอรับรอง

มาตรฐาน จํานวน 10 กลุม 

4) กลุมนาแปลงใหญอําเภอหางดง มีมูลคาการแปรรูปสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 5 

 



(๔.๒) ผลผลิต : 

  1. เกษตรกรอําเภอหางดง จํานวน 350 ราย ไดรับการพัฒนาสงเสริมการเกษตรตามระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

2. การจัดงานประชาสัมพันธขาวดี ขาวคุณภาพเชียงใหม 1 ครั้ง 

3. จัดตั้งศูนยอารักขาพืชชุมชน จํานวน 10 ศูนย 

4. มีกลุมเกษตรกรผูแปรรูปขาว จํานวน 10 กลุม 

(๔.๓) ผลลัพธ :  
1. เกษตรกรที่เขารวมโครงการสามารถลดตนทุนการผลิตขาวไดรอยละ 10 จากปที่ผานมา 

2. เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญมีการรวมกลุมผลิตสินคาเกษตรตามแนวทางระบบสงเสริม

การเกษตรแปลงใหญ โดยมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานที่เนนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต

การพัฒนาคุณภาพ  สรางมูลคา มีตลาดรองรับ ภายใตการบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร 

(๔.๔) ผลกระทบ :          

เชิงบวก : มกีารลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพ  สรางมูลคา มีตลาด
รองรับ 

เชิงลบ :   ไมมี 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน        
 (แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงในชอง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมท่ี  1  การยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม         

หนวยงานดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง 
          งบประมาณ   3,645,000  บาท 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 
1.1 จัดเวทีวิเคราะห เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงแผนและ
เปาหมายการพัฒนาของกลุม    

    

1.2 จัดการถายทอดความรู      
1.3 เจรจาจัดทําแผนและ
เชื่อมโยงการตลาด  

    

1.4 ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูที่
ประสบผลสําเร็จ  

    

1.5 จัดทําแปลงเรียนรูขาวขาว
ดอกมะลิคุณภาพ  

    

 



 

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 
1.6 สนับสนุนเครื่อง จักรกล
การเกษตร วัสดุอุปกรณปฏิบัติการ
ดานอารักขาพืช  

    

1.7 จัดทําแปลงสาธิตการใชปุย
ตามคาวิเคราะหดินโดยใช  เครื่อง
ดํานา   

    

1.8 ติดตามใหคําแนะนํา 
ประเมินผล เอกสารสรุปรายงาน   

    

กิจกรรมท่ี  2  การเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรผูผลิตขาว 
                   หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
         งบประมาณ 5,320,000 บาท 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 
2.1 การใชสารชีวภัณฑ และการ
ดูแลรักษาเครื่องจักรกลเกษตร 
เพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร   

    

2.1.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจาหนาที่ดานการผลิตและขยาย 
สารชีวภัณฑ 

    

2.1.2 การจัดเวทีเรียนรูการผลิต
และการใชสารชีวภัณฑ 

    

2.1.3 การจัดเวทีเรียนรูการใชปุย
อยางถูกตองและเหมาะสม 

    

2.1.4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการดูแลรักษาเครื่อง จักรกล
เกษตรเบื้องตน 

    

2.2 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย
อารักขาพืชชุมชน 

    

2.3 การจัดทําแปลงสาธิตลดตนทุน
การผลิต และพยากรณโรคและ 
แมลงศัตรูขาว 
 

    



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 
2.4 การประชาสัมพันธขาวดี ขาว
คุณภาพเชียงใหม 

    

2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตขาวคุณภาพและการศึกษาดู
งานการผลิตขาวคุณภาพแบบ 
ครบวงจร  

    

2.6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
สรางเครือขายผูผลิต ผูประกอบการ
คาขาว และผูบริโภคขาว   

    

2.7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ  
เพื่อลดตนทุนการผลิตโดยเทคโนโลยี
การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

    

2.8 การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

    

2.9 การติดตามใหคําแนะนําและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

    

(๖) วิธีการดําเนินงาน    
        ดําเนินการเอง      จางเหมา   

 (๗) วงเงินของโครงการ   จํานวน 8,965,000 บาท 
  (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)  

(๘) ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 

 (๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
    มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการทีใ่ช) 

  ............................................  
    มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 

  ........................................ 
    ไมมี 

 



 (๘.๓) ความพรอมของบุคคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
* บุคคลากรมีประสบการณ       ทั้งหมด     บางสวน     ไมมีประสบการณ 
* เครื่องมือดําเนินการ   มีความพรอมดําเนินการไดทันที 
     มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
     ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
     มีประสบการณปานกลาง 
     ไมมีประสบการณ 

  (๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
    ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
    อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

  (๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
    ไมตองทํารายงานการศึกษา 
    ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ 
     กิจกรรมท่ี  1 การยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม         
  - มีคณะกรรมการนาแปลงใหญอําเภอหางดงบริหารจัดการและการดูแลบํารุงรักษา 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด 
  ไมมี 

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

จังหวัดเชียงใหม
โครงการ : ยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดขาวแบบครบวงจร 8,965,000                 
กิจกรรมหลักที่ 1 การยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญอําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม

3,645,000                 หนวยงานดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หนวยงานรวมบูรณการ : สํานักงานเกษตรอําภอหางดง

กิจกรรมยอยที่ 1.1 : จัดเวทีวิเคราะห เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและ
เปาหมายการพัฒนาของกลุม 1 ครั้ง เปาหมาย 350ราย 

55,500                      

๑. งบดําเนินงาน 55, 500
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                            
๑.๑.๒ คาใชสอย 55,500                      
  (๖) คาจางเหมาบริการ 3,000                        

1,000                         -จางเหมาเครื่องเสียง 1,000 บาท
1,000                         -จางเหมาสถานที่ 1,000 บาท
1,000                         - คาปายโครงการ  จํานวน 1 ผืน (ขนาด1x5เมตร) เปนเงิน 1,000 บาท

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 52,500                      
35,000                       - คาอาหารกลางวัน 1มื้อ ๆละ100บาท (350 คน)
17,500                       -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2มื้อๆละ25บาท (350 คน) 

กิจกรรมยอยที่ 1.2 : จัดการถายทอดความรู 3 ครั้งๆละ 1วัน รวม 3วัน  
เปาหมาย 350 ราย 

175,300                    

๑. งบดําเนินงาน 175,300                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 175,300                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน 10,800                      
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 10,800                       - คาวิทยากร ชั่วโมงละ600บาท จํานวน18  ชั่วโมง
๑.๑.๒ คาใชสอย 164,500                    
  (๖) คาจางเหมาบริการ 7,000                        

3,000                         -จางเหมาเครื่องเสียง 1,000 บาท/ครั้ง จํานวน 3ครั้ง
3,000                         -จางเหมาสถานที่ 1,000 บาท/ครั้ง จํานวน 3ครั้ง
1,000                         -คาปายโครงการ  จํานวน 1 ผืน (ขนาด1x5เมตร) เปนเงิน 1,000 บาท

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

คําช้ีแจง

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 157,500                    
105,000                     -คาอาหารกลางวัน มื้อละ100บาท จํานวน 3 มื้อ (350 คน)

52,500                       -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ25บาท จํานวน 6มื้อ (350 คน) 
กิจกรรมยอยที่ 1.3 : เจรจาจัดทําแผนและเช่ือมโยงการตลาด 1 ครั้ง  
50ราย  

14,100                      

๑. งบดําเนินงาน 14,100                      
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 14,100                      
๑.๑.๑ คาตอบแทน 3,600                        
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 3,600                         - คาวิทยากร ชั่วโมงละ600บาท จํานวน6  ชั่วโมง
๑.๑.๒ คาใชสอย 10,500                      
  (๖) คาจางเหมาบริการ 3,000                        

1,000                         -จางเหมาเครื่องเสียง 1,000 บาท
1,000                         -จางเหมาสถานที่ 1,000 บาท
1,000                         -คาปายโครงการ  จํานวน 1 ผืน (ขนาด1x5เมตร) เปนเงิน 1,000 บาท

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 7,500                        
5,000                         -คาอาหารกลางวัน มื้อละ100บาท จํานวน1 มื้อ (50 ราย)
2,500                         -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ25บาท จํานวน 2มื้อ (50 ราย) 

กิจกรรมยอยที่ 1.4 : ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จ 
จํานวน 3 วัน 2 คืน เปาหมาย 40 ราย งบประมาณ  200,200 บาท

200,200                    

๑. งบดําเนินงาน 200,200                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,200                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน 3,600                        
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 3,600                         - คาวิทยากร ชั่วโมงละ600บาท จํานวน6ชั่วโมง
๑.๑.๒ คาใชสอย 196,600                    
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 3,600                         - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ วันละ240 บาท จํานวน 5 คนๆละ  3 วัน
  (๖) คาจางเหมาบริการ 61,000                      

60,000                       - คาจางเหมารถตูและน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมคนขับ 4 คันละ15,000บาท จํานวน 3 วัน
1,000                         - คาปายโครงการ  จํานวน 1 ผืน (ขนาด1x5เมตร)

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 132,000                    
48,000                       - คาที่พักผูเขารวมศึกษาดูงาน รายละ 600 บาท/คืน จํานวน2คืน (40ราย)
84,000                       - คาอาหารเกษตรกรพรอมเจาหนาที่ วันละ700บาทตอราย จํานวน40ราย 3วัน

กิจกรรมยอยที่ 1.5 : จัดทําแปลงเรียนรูขาวขาวดอกมะลิคุณภาพ 
เปาหมาย จํานวน 600 ไร  งบประมาณ156,000บาท

156,000                    

๑. งบดําเนินงาน 156,000                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 156,000                     - เมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ105 จํานวน 6,000 กิโลกรัมๆละ 26 บาท 
กิจกรรมยอยที่ 1.6 :สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติการดานอารักขาพืช  งบประมาณ 2,962,000บาท

2,962,000                 

๑. งบดําเนินงาน 254,000                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 254,000                    
๑.๑.๓ คาวัสดุ 254,000                    
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 254,000                    

7,500                        1.วัสดุเพาะกลา (ขี้เถาแกลบ/แกลบดํา) จํานวน  30 คิวๆละ250บาท
2,000                        2.เมล็ดขาวฟาง จํานวน 20 กก. ๆละ100บาท

600                           3.ขวดโซดา(สําหรับทําหัวเชื้อ)200ขวดๆละ3บาท 
400                           4.ตะเกียงแอลกอฮอล 2 อันๆละ200บาท 
200                           5.เหล็กเขี่ยเชื้อ อันละ100บาท2อัน 
300                           6.แอลกอฮอลจุดไฟ 2500cc. เปนเงิน 300บาท
300                           7. แอลกอฮอลฆาเชื้อ 75% 2500cc.เปนเงิน300บาท
900                           8.ถุงทนความรอนขนาด6x12จน.10กก.ๆละ90บาท
700                           9.คอขวดพลาสติก 2 ชุดๆละ350บาท

1,000                        10.จุกพลาสติก 2 ชุดๆละ500บาท 
1,000                        11.สําลีมวน 10 มวนๆละ100บาท

200                           12.กระดาษฟอยล 10 มวน ๆละ20บาท 
900                           13.ชุดกราวปฏิบัติการ 3 ชุดๆละ300บาท          

238,000                    14.ถาดเพาะกลา 30x60 เซนติเมตร จํานวน 7,000ถาดๆ ละ 34 บาท

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

๒. งบลงทุน 2,708,000                 
๒.๑ คาครุภัณฑ 2,708,000                 
  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท 1,118,000                 

709,000                    1.รถดํานา คูโบตา รุนNSD8  1 คันราคา 709,000 บาท
92,000                      2.เครื่องเพาะกลาแบบกึ่งอัตโนมัติคูโบตารุนSRK800THL  1เครื่อง ราคา92,000 บาท
35,000                      3.หมอนึ่งความดันขนาด100ขวด ราคา35,000บาท

6,000                        4.หมอหุงขาวขนาด10ลิตร ราคา 6,000บาท
6,000                        5.ตูเขี่ยเชื้อ 1ตู  ราคา 6,000 บาท
5,000                        6.เตาแก็ส2หัวครบชุด 1ชุด ราคา 5,000 บาท

15,000                      7.ตูเย็นขนาด12คิว 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท
250,000                    8.เตาอบเมล็ดพันธุขาวขนาดบรรจุ 10ตัน ราคา250,000บาท

  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป 1,590,000                 
1,590,000                  - รถเกี่ยวนวด รุน DC105X 1 คัน ราคา 1,590,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 1.7 : จัดทําแปลงสาธิตการใชปุยตามคาวิเคราะหดินโดยใช
เครื่องดํานา  งบประมาณ 63,000 บาท

63,000                      

๑. งบดําเนินงาน 63,000                      
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 63,000                      
๑.๑.๒ คาใชสอย 63,000                      
  (๖) คาจางเหมาบริการ 45,000                       - คาจางเหมาจัดทําแปลงสาธิต 9 จุด ๆละ5,000บาท(จุดละ 2 ไร 9 ตําบล)

18,000                       - คาปายแปลงเรียนรู(ปายสังกะส)ีจํานวน9 ปายๆละ2,000บาท(ขนาด1x2 เมตรพรอมขา)
๑.๑.๓ คาวัสดุ -                            
กิจกรรมยอยที่ 1.8 :ติดตามใหคําแนะนํา ประเมินผล เอกสารสรุปรายงาน 
งบประมาณ 18,300 บาท

18,900                      

๑. งบดําเนินงาน 18,900                      
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 18,900                      
๑.๑.๒ คาใชสอย 18,900                      
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 16,800                       -คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที7่ คนๆละ10วันๆละ240บาท เปนเงิน16800บาท
  (2)  คาจางเหมาบริการ 2,100                         -คาเลมรายงานสรุปโครงการ เลมละ 420 บาท 5 เลม
๑.๑.๓ คาวัสดุ -                            

งบประมาณรวมกิจกรรมที่ 1 3,645,000            

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

กิจกรรมหลักที่ 2 : การเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรผูผลิตขาว 5,320,000                 หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก : 2.1 การใชสารชีวภัณฑ และการดูแลรักษาเครื่องจักรกล
เกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร

841,820                    

กิจกรรมยอยที่ 2.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ดานการผลิตและ
ขยายสารชีวภัณฑ

155,070                    

๑. งบดําเนินงาน 155,070                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 155,070                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน 21,600                      
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 7,200                         - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน/ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท

14,400                       - คาวิทยากรกระบวนการกลุม จํานวน 4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย 123,840                    
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 74,240                      

23,040                       - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 32 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท 
12,800                       - คาพาหนะเจาหนาที่ จํานวน 32 คน 
38,400                       - คาที่พัก จํานวน 32 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 49,600                      
40,000                       - คาอาหาร จํานวน 32 คน ๆ ละ  5 มื้อ ๆ ละ 250 บาท  

9,600                         - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 32 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บาท 
๑.๑.๓ คาวัสดุ 9,630                        
  (๙) วัสดุสนามและการฝก 9,630                        
       9,630                         - คาวัสดุประกอบการฝกอบรมเจาหนาที่ จํานวน 32 คนๆ ละ 300 บาท

    รายละเอียดประกอบดวย
3,200                              1. เอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 32 ชุดๆละ 100 บาท เปนเงิน 3,200 บาท 

150                                 2. กระดาษฟรูป จํานวน 50 แผนๆละ 3 บาท เปนเงิน 150 บาท
750                                 3. ปากกาเคมี จํานวน 50 ดามๆละ 15 บาท เปนเงิน 750 บาท

1,000                              4. ถุงพลาสติกทนรอน ขนาด 80 x 12 นิ้ว จํานวน 10 กิโลกรัมๆละ 100 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
250                                 5. หนังยางรัดของขนาดเล็ก 2 กิโลกรัมๆละ  125 บาท เปนเงิน 250 บาท

1,600                              6. ขาวสารเสาไห ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จํานวน 10 ถุงๆละ 160 บาท เปนเงิน 1,570 บาท
200                                 7. เข็มหมุด 10 แผงๆละ 20 บาท เปนเงิน 200 บาท
480                                 8. เอททิลแอลกอฮอล 70%  จํานวน 8 ขวดๆละ 60 เปนเงิน 480 บาท

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

200                                 9. ฟอกกี้ จํานวน 4 อันๆละ 50 บาท เปนเงิน 200 บาท
200                                 10. ทัพพี 4 ดามๆละ 50 บาท เปนเงิน 200 บาท

1,600                              11. ลังถึง 1 ชุด เปนเงิน 1,600 บาท
๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 2.1.2 การจัดเวทีเรียนรูการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ 258,750                    
๑. งบดําเนินงาน 258,750                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 258,750                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                            
๑.๑.๒ คาใชสอย 240,000                    
  (๖) คาจางเหมาบริการ 60,000                      

15,000                       - คาจางเหมาทําปายไวนิลในการอบรม 15 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท
45,000                       - คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 450 คนๆ ละ 100 บาท

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 180,000                    
117,000                     - คาอาหารเกษตรกร 450 คน ๆ ละ 2  มื้อ ๆ ละ 130 บาท

63,000                       - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 450 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ 18,750                      
  (๙) วัสดุสนามและการฝก 18,750                      รายละเอียดประกอบดวย

1,500                              1. ถุงพลาสติกทนรอน ขนาด 80 x 12 นิ้ว จํานวน 15 กิโลกรัมๆละ 100 บาท เปนเงิน 1,500 บาท
1,050                              2. หนังยางรัดของขนาดเล็ก 0.5 กิโลกรัมๆจํานวน 15 ถุงๆละ  70 บาท จํานวน เปนเงิน 1050 บาท

12,000                            3. ขาวสารเสาไห ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จํานวน 75 ถุงๆละ 160 บาท เปนเงิน 11,775 บาท
300                                 4. เข็มหมุด 15 แผงๆละ 20 บาท เปนเงิน 300 บาท
900                                 5. เอททิลแอลกอฮอล 70%  จํานวน 15 ขวดๆละ 60 เปนเงิน 900 บาท

1,500                              6. ฟอกกี้ จํานวน 30 อันๆละ 50 บาท เปนเงิน 1,500 บาท
1,500                              7. ทัพพี 30 ดามๆละ 50 บาท เปนเงิน 1,500 บาท

๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 2.1.3 การจัดเวทีเรียนรูการใชปุยอยางถูกตองและเหมาะสม 240,000                    
๑. งบดําเนินงาน 240,000                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 240,000                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                            

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

๑.๑.๒ คาใชสอย 240,000                    
  (๖) คาจางเหมาบริการ 60,000                      

15,000                       - คาจางเหมาทําปายไวนิลในการอบรม 15 ปายๆ ละ 1,000 บาท
45,000                       - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 450 คนๆ ละ 100 บาท

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 180,000                    
117,000                     - คาอาหารเกษตรกร 450 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 130 บาท

63,000                       - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 450 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
กิจกรรมยอยที่ 2.1.4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดูแลรักษา
เครื่องจักรกลเกษตรเบื้องตน

188,000                    

๑. งบดําเนินงาน 188,000                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 188,000                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน 18,000                      
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000                       - คาตอบแทนวิทยากร 5 รุน ๆ  ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย 140,000                    
  (๖) คาจางเหมาบริการ 20,000                      

5,000                         - คาจางเหมาทําปายไวนิลในการอบรม 5 ปายๆ ละ 1,000 บาท
15,000                       - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 100 บาท 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 120,000                    
60,000                       - คาพาหนะในการเดินทางเขารวมการอบรมของเกษตรกร 150 คน ตามระยะทาง
39,000                       - คาอาหารเกษตรกร 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 130 บาท
21,000                       - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 150 คนๆ ละ 4  มื้อๆ ละ 35 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 30,000                      
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000                       - คาน้ํามันหลอลื่นใชกับเครื่องจักรกล ขนาด 1 ลิตร จํานวน 250 กระปอง ๆ ละ 120 บาท (5 รุน)
กิจกรรมหลัก 2.2 .สนับสนุนการจัดตั้งศูนยอารักขาพืชชุมชน 841,000                    
๑. งบดําเนินงาน 46,000                      
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 46,000                      
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                            
๑.๑.๒ คาใชสอย -                            

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

๑.๑.๓ คาวัสดุ 46,000                      
  (๙) วัสดุสนามและการฝก 46,000                       - สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดต้ังศูนยอารักขาพืชชุมชน จํานวน 10 อําเภอ ๆ ละ 1 จุด

3,000                        ขวดโซดา(สําหรับทําหัวเชื้อ) จํานวน 1,000 ขวด ๆ ละ 3 บาท
2,400                        ตะเกียงแอลกอฮอล 20 อัน ๆ ละ 120 บาท 
2,000                        เข็มเขี่ยเชื้อ อันละ 100 บาท 20 อัน
2,500                        เมทิลแอลกอฮอล 99.9 เปอรเซนตสําหรับจุดไฟ 2L ขนาดบรรจุ 2 ลิตร จํานวน 10 แกลลอนๆละ 250 บาท
3,600                        เอ็ททิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซนตสําหรับฆาเชื้อ 450 ml* 40 ขวด ๆ ละ 90 บาท
2,000                        สําลีมวน 100 มวนๆ ละ 20 บาท
3,000                        กระดาษฟรอย 100 มวน ๆ ละ 30 บาท
7,500                        ชุดกราวปฏิบัติการ 30 ชุดๆ ละ 250 บาท

20,000                      เมล็ดขาวฟาง จํานวน 200  กก.ๆ ละ 100 บาท
๒. งบลงทุน 795,000                    
๒.๑ คาครุภัณฑ 795,000                    
  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท 795,000                     - สนับสนุนครุภัณฑในการจัดตั้งศูนยอารักขาพืชชุมชน จํานวน 10 อําเภอ ๆ ละ 1 จุด

175,000                    หมอนึ่งความดัน (auto clave) ขนาด 120ขวด จํานวน 10 ใบ ๆ ละ 17,500 บาท
270,000                    กลองจุลทรรศน จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท

75,000                      ตูเขี่ยเชื้อ จํานวน 10  ตู ๆ ละ 7,500 บาท
60,000                      หมอหุงขาว ขนาด 10 ลิตร จํานวน 10 ใบ ๆ ละ 6,000 บาท
50,000                      เตาแกสครบชุด จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท

165,000                    ตูแช 1 ประตู 8.8 คิว จํานวน 10 ตู ๆ ละ 16,500 บาท
กิจกรรมหลัก 2.3. การจัดทําแปลงสาธิตลดตนทุนการผลิตและพยากรณ
โรคและแมลงศัตรูขาว

438,000                    

๑. งบดําเนินงาน 438,000                    อําเภอฝาง 2 แปลง ไชยปราการ 2 แปลง แมอาย 3 แปลง สันปาตอง 2 แปลง พราว 1 แปลง
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 438,000                    แมริม 1 แปลง สันทราย 1 แปลง ดอยสะเก็ด 1 แปลง สันกําแพง 1 แปลง และหางดง 1 แปลง
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                            ในพื้นที่ 10 อําเภอ
๑.๑.๒ คาใชสอย 258,000                    
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 93,000                      

48,000                       - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่อําเภอ 10 อําเภอๆ ละ 2 คน ๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท 
18,000                       - คาพาหนะเจาหนาที่อําเภอ 10 อําเภอๆ ละ 1,800 บาท
12,000                       - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่จังหวัด 5 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท
15,000                       - คาพาหนะเจาหนาที่จังหวัด 5 คนๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 300 บาท

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

  (๖) คาจางเหมาบริการ 165,000                    
45,000                       - คาทําปายแปลงพยากรณและแปลงสาธิต 15 แปลง ๆ ละ 3,000 บาท 
45,000                       - คาไถไรละ 600 บาท 5 ไร เปนเงิน 3,000 บาท 15 เปลงเปน เงิน 45,000 บาท
75,000                       - คารถดํานาไรละ 1,000 บาท 5 ไร เปนเงิน 5,000 บาท 15 แปลงเปนเงิน เปนเงิน 75,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 180,000                    
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 180,000                     - สนับสนุนวัสดุแปลงเรียนรู 15 แปลง ๆ ละ 12,000 บาท  (แปลงละ 5 ไร ) ประกอบดวย

18,750                      1. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวอัตรา 10 กก./ไร กก.ละ 25 บาท 5 ไร เปนเงิน 1,250 บาท 15 แปลง เปน
เงิน 18,750 บาท

15,000                      2. กับดักกาวเหนียว แผนลอแมลง  ชุดละ 1,000 บาท จํานวน 15 ชุด เปนเงิน 15,000 บาท
67,500                       3. คาชุดตรวจวิเคราะหดินเบื้องตนชุดละ 4,500 บาท จํานวน 1 ชุด ตอแปลง 15 ชุด 67,500 บาท
75,750                       4. สนับสนุนแมปุยในการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 15 แปลงๆ ละ 5,050 บาท เปนเงิน 75,750 บาท

3,000                         5. สวิงสําหรับโฉบแมลง อันละ 200 บาท จํานวน 15 อัน เปนเงิน 3,000 บาท
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลัก 2.4 การประชาสัมพันธขาวดี ขาวคุณภาพเชียงใหม 500,000                    
๑. งบดําเนินงาน 500,000                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 500,000                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย 500,000                    
  (๖) คาจางเหมาบริการ 500,000                     - จางเหมาจัดประชาสัมพันธขาวดีขาวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม 1 ครั้ง 

 - จัดประกวดขาวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม แบงออกเปน กลุมขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาวพื้นเมือง ขาวเหนียว
 - จัดนิทรรศการดานการทําขาวคุณภาพแสดงตนขาวในแตละระยะ ใน 3 กลุม
 - จัดประกวดผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวอยางนอย 5 ผลิตภัณฑ
 - การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

กิจกรรมหลักที่ 2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตขาวคุณภาพและการศึกษาดู
งานการผลิตขาวคุณภาพแบบครบวงจร

486,000                    

๑. งบดําเนินงาน 486,000                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 486,000                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน 7,200                        
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 7,200                         - คาตอบแทนวิทยากรในการบรรยาย 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย 478,800                    
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 31,600                      

9,600                         - คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ จํานวน 10 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท
18000  - คาที่พักของเจาหนาท่ี จํานวน 10 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 600 บาท

4000  - คาพาหนะของเจาหนาที่ จํานวน 10 คน 
  (๖) คาจางเหมาบริการ 129,000                    

120,000                     - คาเหมารถปรับอากาศพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและคนขับ วันละ 15,000 บาท 2 คัน จํานวน 4 วัน
9,000                         - คาเอกสารประกอบการอบรม 90 ชุด ๆ ละ 100 บาท

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 318,200                    
117,000                     - คาอาหาร จํานวน 90 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 130 บาท

25,200                       - คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเกษตรกร จํานวน  90 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
32,000                       - คาพาหนะของผูเขารับสัมมนา จํานวน 80 คน (ตามระยะทาง)

144,000                     - คาที่พักสําหรับผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
   จํานวน 80 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 600 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 2.6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายผูผลิต
ผูประกอบการคาขาว และผูบริโภคขาว

368,000                    กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการผลิตขาวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดระหวาง
ผูผลิต ผูประกอบการคาขาว และผูบริโภคขาว จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 100 คน

๑. งบดําเนินงาน 368,000                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 368,000                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน 9,600                        
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 9,600                         - คาวิทยากรครั้งละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จํานวน 4 ครั้ง
๑.๑.๒ คาใชสอย 358,400                    

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 14,400                      
14,400                       - คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ จํานวน 4 วันๆ ละ 15 คนๆ ละ 240 บาท

  (๖) คาจางเหมาบริการ 44,000                      
4,000                         - คาจางเหมาทําปาย จํานวน 4 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท

40,000                       - คาเอกสารประกอบการสัมมนา จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 100 ชุด ๆ ละ 100 บาท 
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 300,000                    

160,000                     - คาพาหนะผูเขารวมสัมมนา จํานวน 100 คน จํานวน 4 วัน
100,000                     - คาอาหารผูเขารวมสัมมนา จํานวน 100 คนๆ ละ 4  มื้อๆ ละ 250 บาท 

40,000                       - คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมสัมมนา จํานวน 100 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 50 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 2.7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ 1,149,180                 
 เพื่อลดตนทุนการผลิตโดยเทคโนโลยีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
๑. งบดําเนินงาน 1,149,180                 
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,149,180                 
๑.๑.๑ คาตอบแทน 54,000                      
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 54,000                      

18,000                       - คาตอบแทนวิทยากรภาคราชการ จํานวน 1 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 15 ครั้ง 
36,000                       - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน/ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 15 ครั้ง 

๑.๑.๒ คาใชสอย 558,000                    
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 63,000                      

36,000                       - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่อําเภอ 15 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท
12,000                       - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่จังหวัด 5 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท
15,000                       - คาที่พักเจาหนาที่จังหวัด 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 600 บาท

  (๖) คาจางเหมาบริการ 360,000                    
45,000                       - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 450 ชุด ๆ ละ 100 บาท

225,000                     - คาจางเหมาจัดทําปายแปลงเรียนรูการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เกษตรกรนาแปลงใหญ
จํานวน 450 ปายๆ ละ 500 บาท  

45,000                       - แบบติดตามและรายงานผลการจัดทําแปลงเรียนรู จํานวน 450 เลมๆละ 100 บาท   
15,000                       - คาจางเหมาจัดทําปายฝกอบรม จํานวน 15 ปายๆ ละ 1,000 บาท 

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

30,000                       - คาจางเหมาประชาสัมพันธโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน 
   เอกสารประชาสัมพันธโครงการ เชน แผนพับ 1,000 แผน ๆ ละ 5 บาท เปนเงิน 5,000
   วีดิทัศน 1 เรื่อง 5-8 นาที เปนเงิน 5000 บาท
   รายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 100 เลม ๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 20,000 บาท

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 135,000                    
58,500                       - คาอาหาร จํานวน 450 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 130 บาท 
31,500                       - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 450 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
45,000                       - คาพาหนะเหมาจายใหเกษตรกร จํานวน 450 คนๆ ละ 100 บาท 

๑.๑.๓ คาวัสดุ 537,180                    
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,830                       - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
  (๙) วัสดุสนามและการฝก 514,350                    

169,350                     - คาวัสดุประกอบการฝกอบรม ดังนี้
75,000                       - จัดซื้อชุดตรวจสอบดิน  (N P K pH ) จํานวน 15 ชุดๆละ 5,000บาท เปนเงิน 75,000  บาท 

9,000                         - แมปุยสูตร 46-0-0 จํานวน 15 กระสอบๆละ 600 บาท เปนเงิน 9,000บาท
15,000                       - แมปุยสูตร 18-46-0 จํานวน 15 กระสอบๆละ 1,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
10,500                       - แมปุยสูตร 0-0-60  จํานวน 15 กระสอบๆละ 700 บาท เปนเงิน 10,500 บาท
15,000                       - กระบะผสม ขนาดความจุ 200 ลิตร จํานวน 15 ใบๆละ 1,000 บาท เปนเงิน 15,000  บาท 
12,000                       - พลั่วตัก ปลายตัดพรอมดามจับ จํานวน 30 อันๆละ 400 บาท เปนเงิน 12,000 บาท

1,500                         - ถัง No. 15 ขนาด 28 cm. X 25 cm. จํานวน 30 ใบๆละ 50 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 
1,350                         - ถุงกระสอบพลาสติกสาน ขนาดไมนอยกวา 23นิ้วx36 นิ้ว จํานวน 45 ใบๆละ 30 บาท เปนเงิน 

1,350 บาท

30,000                       - เครื่องชั่งสปริง จานแบน ขนาด 60 Kg จํานวน 15 เครื่องๆละ 2,000  บาท เปนเงิน 30,000  บาท
345,000                     - สนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรูเปรียบเทียบการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน จํานวน 450 แปลงๆ 

แปลงละ 1 ไร  โดยสนับสนุน 
 1) แมปุยเคมี (N P K)

90,000                       - แมปุยสูตร 46-0-0 จํานวน 150 กระสอบๆละ 600 บาท เปนเงิน 90,000บาท
150,000                     - แมปุยสูตร 18-46-0 จํานวน 150 กระสอบๆละ 1,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท
105,000                     - แมปุยสูตร 0-0-60  จํานวน 150 กระสอบๆละ 700 บาท เปนเงิน 105,000 บาท

๒. งบลงทุน

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ คําช้ีแจง

กิจกรรมหลักที่ 2.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 214,000                    
214,000                    กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวเปนการเตรียมความพรอมในการดําเนินการ

๑. งบดําเนินงาน 214,000                    และสรุปผลการดําเนินการโครงการ ฯ จํานวน 40 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 214,000                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน 9,600                        
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 9,600                         - คาวิทยากร 4 วันละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ คาใชสอย 204,400                    
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 118,400                    

38,400                       - คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ 40 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท 
32,000                       - คาพาหนะสําหรับเจาหนาที่ จํานวน 40 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 400 บาท
48,000                       - คาที่พักสําหรับเจาหนาท่ี 40 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 2,000                         - คาจางเหมาทําปายประกอบการสัมมนา 2 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 84,000                      

8,000                         - คาเอกสารประกอบการสัมมนา 40 ชุด ๆ ละ 100 บาท 2 ครั้ง
60,000                       - คาอาหาร จํานวน 40 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 250 บาท 
16,000                       - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 50 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 2.9 การติดตามใหคําแนะนําและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ

482,000                    กิจกรรมติดตามใหคําแนะนําและประเมินผลการดําเนินงานโครงการสําหรับพื้นที่ดําเนินการใน 10 อําเภอ
 15 จุด

๑. งบดําเนินงาน 482,000                    
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 482,000                    
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                            
๑.๑.๒ คาใชสอย 432,000                    
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 432,000                    

192,000                     - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 10 อําเภอ ๆ ละ 4 คนๆ ละ 20 วันๆ ละ 240 บาท 
240,000                     - คาพาหนะเจาหนาที่ 10 อําเภอ ๆ ละ 4 คนๆ ละ 20 วัน 

๑.๑.๓ คาวัสดุ 50,000                      
  (๑)  วัสดุสํานักงาน 50,000                       - คาวัสดุสํานักงานในการดําเนินการโครงการ

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ 26 

ชื่อโครงการ  : โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน 

งบประมาณ   : 742,000บาท 

กิจกรรมหลัก : 1. การประชาสัมพันธ พรก. การประมงและสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า 

  (จํานวน 7 แหง) 

  2. การจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร จํานวน 2 หลักสูตร 

   - หลักสูตรการเพาะพันธุสัตวนํ้าโดยใชอุปกรณเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที ่

   - หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตวนํ้า 

  3. วัสดุทําจุดสาธิต การเพาะพันธุสัตวนํ้าโดยอุปกรณการเพาะพันธุปลาแบบเคล่ือนที่ (โมบายยูนิต) 

  4. การทําอาหารสบทบในแหลงน้ํา 

ยุทธศาสตรชาติ: ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด: สงเสริมการเกษตร การผลิตคาชุมชน การคาการลงทุนสูสากล 

หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม 

ผูรับผิดชอบ : นางสาวรัตนา  ใจเย็น  ตําแหนง ประมงจังหวัดเชียงใหม 

สถานที่ติดตอ: สํานักงานประมงเชียงใหม 65 อาคาร 3 ชั้น 2 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

หมายเลขโทรศัพท:  053-328491 

 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 3  

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
2. แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร 

พัฒนาการผลิตสินคาเกษตร และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ตามกรอบวิสัยทัศน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12 มุงเนนใหความสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน    
    เปนประเทศที่พัฒนาแลวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถกาวไปสูฐานการผลิตการเกษตร 
การฟนฟูตนนํ้า การพัฒนาแหลงน้ํา เกษตรกรปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอมโดยมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน
การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อเปนแหลงเรียนรูและแหลงผลิตทรัพยากรสัตวน้ําอยางย่ังยืน โดยชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ การสรางความตระหนัก สรางความเขาใจ และสรางเครือขายในการอนุรักษ การรักษาและการใช
ประโยชนจากแหลงนํ้า และทรัพยากรสัตวน้ําอยางมีระบบ ภายใตกิจกรรมการประชาสัมพันธขอกฎหมาย  
การสรางเครือขายแหลงเรียนรูในการเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ต้ังของแหลงน้ํา เพื่อสรางงานและพัฒนา
อาชีพการเพาะพันธุปลาแกเกษตรกรในพื้นที่ และการอบรมใหความรู เรื่องการแปรรูปอาหารจากสัตวนํ้า  
เพื่อพัฒนาสินคาประมงใหมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน สูตลาดสินคาชุมชนตอไป     
    

         



(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : ประชากรเพิ่มข้ึนความตองการบริโภคสัตวน้ําก็เพิ่มขึ้น/ การทําผิด
พรก.ประมง 
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) :  

1. เพิ่มปริมาณสัตวน้ําโดยชุมชนเปนผูบริหารจัดการอยางยั่งยืน  
2. สามารถพัฒนาในการสงเสริมอาชีพเกษตรกร  

 3. ลดการทําผิด พรก. การประมงในพื้นที่       
(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  
 (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ   
  1.เพื่อใหประชาชนไดมีอาหารโปรตีนไวบริโภคในครัวเรือน 

2.เพื่อใหกลุมเกษตรกรสามารถเพาะพันธสัตวนํ้าในพื้นที่ไดเอง 
3.เพื่อใหกลุมเกษตรไดรับความรูในการแปรรูปสัตวนํ้า  
4 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความรูเรื่องการบังคับใชกฎหมายตาม พรก.การประมง 
5. เพื่อเปนแหลงเพาะและขยายพันธุสัตวนํ้าอยางยั่งยืน   

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1   ป   เริ่มตนปตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : แหลงนํ้าขนาดพื้นที่ 15-100 ไร จํานวน 7 แหง 
  1. อําเภอแมแตง   2 .อําเภอแมออน   3. อําเภอแมอาย 
  4. อําเภอวาง      5. อําเภอฮอด      6. อําเภอฝาง    7. อําเภอจอมทอง 

(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : เกษตรกรรอบๆพื้นที่แหลงนํ้าสาธารณะโดยดําเนินกิจกรรมจํานวน 7 แหง 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ตั้งของแหลงน้ํา  ประมงอาสา  

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของเครือขายเกษตรกรและประชาชนในชุมชนมีความรูในการบังคับใชกฎหมายประมง 
2. รอยละของเกษตรกรไดองคความรูดานการเพาะพันธสัตวน้ําที่สามารถเพาะพันธสัตวนํ้าได  
3. รอยละของเกษตรกรไดองคความรูในการแปรรูปอาหารจากสัตวน้ํา เชน ปลาสม ปลายอ  
4. รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการเพิ่มผลผลิต ( 7 แหง) 

 (๔.๒) ผลผลิต องคความรูดานกฎหมายประมง การเพาะพันธุสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ําพันธุปลาจาก
    การเพาะพันธุสัตวนํ้าโดยอุปกรณเคลื่อนที่ 
 (๔.๓) ผลลัพธ 1.ประชาชนรอบๆบริเวณแหลงนํ้าใน 7 อําเภอมีความรูเรื่อง พรบ.การประมง  

                 2.กลุมเกษตรกรสามารถเพาะพันธสัตวนํ้าโดยการเพาะพันธุสัตวนํ้าเคลื่อนที่ในพื้นทีได 
               3.กลุมเกษตรกรสามารถทําการแปรรูปอาหารจากสัตวนํ้า 
                 4.ผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําของชุมชนในโครงการฯ จํานวน 7 แหง มีปริมาณเพิ่มข้ึน 
 



 (๔.๔) ผลกระทบ  
เชิงบวก :เกษตรกรในพื้นที่มีความรูดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา มีความรูในการแปรรูปสัตวนํ้าเพิ่ม
รายไดใหแกชุมชนลดการทําผิด พรก. ดานประมง 
เชิงลบ : ไมม ี

 (๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)   
   

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 742,000บาท(เจ็ดแสนส่ีหม่ืนสองพันบาทถวน) 
 (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 

 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แต

อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
 
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริมดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค. - ม.ีค. 63 เม.ย.-ม.ิย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63 

1. การประชาสัมพันธ พรก. การประมง 
และสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากร 
สัตวน้ํา (จํานวน 7 แหง) 

    

2. การจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร 
จํานวน 2 หลักสูตร 
- ห ลักสูตรการเพาะพันธุสัตว นํ้า โดยใช
อุปกรณเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ 
- หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตวนํ้า 

    

3. วัสดุทําจุดสาธิต การเพาะพันธุสัตวน้ําโดย
อุปกรณการเพาะพันธุปลาแบบเคล่ือนที ่
(โมบายยูนิต) 

    

4. การทําอาหารสบทบในแหลงน้ํา     



(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
มี และสมบูรณ  สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
 ไมมี 

 (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ  
 จัดทําเครือขายกลุมประมง แตงตั้งคณะกรรมการในชุมชน เพื่อบริหารจัดการแหลงน้ํา และกลุมผูแปรรูป
สัตวน้ําภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่ประมง คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เขามาเปนประมงอาสาในการ
ดําเนินงานเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารดานการประมง 
 
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมม ี



(หนวย : บาท)
งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

 โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน 742,000      

งบดําเนินงาน 742,000
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 42,000        
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 325,250      
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 374,750      
งบลงทุน -             
งบเงินอุดหนุน -             
งบรายจายอื่น -             
กิจกรรมที่ 1  : การประขาสัมพันธ พรก.การประมง และการสรางเครือขาย
ในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา (จํานวน 7 แหง)

120,800 หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม

1.งบดําเนินงาน 120,800
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 120,800
    1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ) -             
    1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) 110,800     
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 49,200        

19,200        เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คน x 20วัน x 240 บาท
12,000        คาเชาที่พักเจาหนาที่ 4 คน x 10 วัน x 300 บาท
18,000        คาพาหนะเจาหนาที่

 (2) คาจางเหมาบริการ 61,600        คาจางเหมาจัดทําเอกสารเผยแพรและปายไวนิลประชาสัมพันธ
12,600           - คาจางเหมาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ พรก.การประมง จํานวน 7,000 แผนๆละ 1.80 บาท
49,000           - คาจางเหมาออกแบบและจัดพิมพปายประชาสัมพันธ จํานวน 7 แหงๆละ 7 ปายๆละ 1,000 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 10,000        
 (1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 10,000        คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

รวมคาใชจายกิจกรรมที่   1 120,800     

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 : การจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร 
จํานวน 2 หลักสูตร
  - หลักสูตรการเพาะพันธุสัตวน้ําโดยใชอุปกรณเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่
  - หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตวน้ํา

271,700      

1. งบดําเนินงาน 271,700      

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 271,700      

    1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ) 42,000        

        (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 42,000        

16,800        คาวิทยากร รวม 7 คนๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

25,200        คาวิทยากร รวม 7 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท

    1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) 132,850      

        (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 65,650        

33,600        เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 10 คน x 14 วัน x 240 บาท

18,000        คาที่พักเจาหนาที่ 10 คน x 6 วัน x 300 บาท

14,050        คาพาหนะเจาหนาที่

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 67,200        

42,000        คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 7แหงๆละ 40 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 150 บาท

19,600        อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 7 แหงๆละ 40 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท

(3) จางเหมาบริการ 5,600          คาถายเอกสาร

1.1.3 คาวัสด(ุระบุรายการ) 96,850        คาวัสดุประกอบการฝกอบรม จํานวน 280 ชุด
 (1) วัสดุสนามและการฝก 11,120           คาใชจายในการฝกอบรม

คาจางเหมาบริการถายเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 280 ชุด
   - ปากกา จํานวน 280 ดาม ๆ ละ 5 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
   - แฟมซองพลาสติก 280 อัน ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 8,400 บาท
   - สมุดปกออน จํานวน 24 แพ็ค  แพ็ตละ 55 บาท เปนเงิน 1,320 บาท



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

งบประมาณ

 (2) วัสดุเกษตร 49,000        คาวัสดุสาธิตประกอบการฝกอบรม จํานวน 7 แหง
   วัสดุสาธิตการทําอาหารปลา 3,000 บาท/แหง  x 7 แหง รวมเปนเงิน 21,000 บาท
     - รําละเอียด จํานวน 72 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 1,080 บาท
     - ปลาปน จํานวน 14 กิโลกรัม ๆ ละ 60 บาท เปนเงิน 800 บาท
     - ปลายขาว จํานวน 34 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 510 บาท
     - กากถั่ว จํานวน 20 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 300 บาท
     - วิตามินรวม จํานวน 1 ซอง (1,000 กรัม) ซองละ 310 บาท
   วัสดุสาธิตการแปรรูป 4,000 บาท/แหง x 7 แหง รวมเปนเงิน 28,000 บาท

    - ปลานิล 10 กิโลกรัม ๆ ละ 65 บาท เปนเงิน 650 บาท

    - ปลาดุก 10 กิโลกรัม ๆ ละ 60 บาท เปนเงิน 600 บาท

    - เกลือแกง 21 กิโลกรัม ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 210 บาท

    - ชูรส 1 ซอง 500 กรัม เปนเงิน 50 บาท

    - น้ําปลา 3 ขวด ขวดละ 40 บาท เปนเงิน 120 บาท

    - น้ํามัน  2 ขวด ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 100 บาท

    - น้ําตาล 1 กิโลกรัม 25 บาท

    - เนื้อปลา 12 กิโลกรัม ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 1,440 บาท

    - มันหมูติดหนัง 7 กิโลกรัม ๆ ละ 70 บาท เปนเงิน 490 บาท

    - ใบตอง 18 กิโลกรัม ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน 180 บาท

    - ถุงพลาสติก 3 กิโลกรัม ๆ ละ 45 บาท เปนเงิน 135 บาท

 (2) วัสดุสํานักงาน 11,000        น้ํายาลบคําผิดชนิดปากกา ขนาดจุ 4.2 มล. 65 บาท 10 ดาม เปนเงิน 650 บาท
ลวดเย็บกระดาษเบอร 10-1M(แพค 24 กลอง) 1 แพค 180 บาท เปนเงิน 180 บาท
ลวดเสียบกระดาษ เบอร 1 (แพค 10 กลอง) ตรามา ของไทย 120 บาท 3แพค เปนเงิน 360 บาท
ซองสีน้ําตาลชนิดไมขยายขาง ขนาด A4 42 บาท 10 โหล เปนเงิน 420 บาท
เทปใสแกน 3 นิ้ว ขนาด3/4นิ้ว 390 บาท 1 โหล เปนเงิน 390
กระดาษถายเอกสารเอ4 ชนิด 80 แกรม มอก.1054-2534 ดับเบิ้ลเอ 135 บาท 30 รีม เปนเงิน 4050 
คลิปดําหนีบกระดาษ เบอร 108 จุกลองละ 12อัน ตรามาของไทย 75 บาท 10 กลอง เปนเงิน 750 บาท

คลิปดําหนีบกระดาษ เบอร 109 จุกลองละ 12อัน ตรามาของไทย 70 บาท 10 กลอง เปนเงิน 700 บาท



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

งบประมาณ

แฟมกานยกสันกวาง 3 นิ้ว มอก. 1115-2535 ตรามา ของไทย 840 บาท 4 โหล เปนเงิน 3360 บาท

สมุดปกแข็งสีน้ําเงิน 160หนา/เลม ยี่หอตรามาของไทย 20 บาท 7 เลม 140 บาท

 (3) วัสดุคอมพิวเตอร 10,730        หมึกปริ้น PANTUM C-310HEV TONER Cartridge 2 ตลับ ตลับละ 4,715 บาท เปนเงิน 9,430  บาท

หมึกพิมพ Epson L210 อิงคเจ็ท หมึกเติม 4 ส ีตลับละ 650 บาท 2 ตลับ เปนเงิน 1,300

 (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 15,000        คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

รวมคาใชจายกิจกรรมที่   2 271,700      
กิจกรรมที่ 3 : วัสดุทําจุดสาธิต การเพาะพันธุสัตวน้ําโดยอุปกรณการ
เพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ ( โมบายยูนิต )

314,500      

1. งบดําเนินงาน 314,500      

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 314,500      

1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ) -             

1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) 81,600        

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 81,600        

33,600        เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 10 คน x 14 วัน x 240 บาท

21,000        คาที่พักเหมาจาย 10 คน x  7 วัน x 300 บาท

27,000        คาพาหนะเดินทางเจาหนาที่
1.1.3 คาวัสด(ุระบุรายการ) 232,900      
  (1) คาวัสดุการเกษตร 214,200     

175,000      ชุดอุปกรณเพาะพันธุสัตวน้ําแบบเคลื่อนที่ จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท
 21,000        พอแมพันธุปลา 7 แหง ๆ ละ 3,000 บาท

18,200        ชุดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา (ตรวจสอบ PH, Ammonium,Nitrite, Alkalinity, Oxyen) 
จํานวน 7 ชุดๆ ละ 2,600 บาท

 (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 18,700        คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมคาใชจายกิจกรรมที่   3 314,500      



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 4 : การทําอาหารสมทบ ในแหลงน้ํา 35,000        
1. งบดําเนินงาน 35,000        
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 35,000        
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ) -             
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) -              
1.1.3 คาวัสด(ุระบุรายการ) 35,000        
  (1) คาวัสดุการเกษตร 35,000        วัสดุทําอาหารสมทบในแหลงน้ํา 7 แหง x 5,ooo บาท/แหง

มูลสัตว จํานวน 50 กระสอบ ๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 1,500บาท
ปูนขาว จํานวน 220 กิโลกรัม ๆ ละ 5 บาท เปนเงิน 1,100 บาท
ปุยวิทยาศาสตร 1 กระสอบ กระสอบละ 20 กิโลกรัม เปนเงิน 1,000 บาท
ฟางขาว จํานวน 35 ฟอน ๆ ละ 40 บาท เปนเงิน 1,400 บาท

รวมคาใชจายกิจกรรมที่   4 35,000        



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)   (1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก) 

 ลําดับความสําคัญ......2...... 

ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ  วงเงิน :  10,274,000 บาท 
กิจกรรมหลัก 1. การสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดําริ   
      2. สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นทีโ่ครงการหลวง และโครงการพระราชดําริ  
  3. สงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษและหมูบานโดยรอบ 
  4. การสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการพระราชดําริ 

5. การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ  ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม  
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเดน็ยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 
แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  
ผูรับผิดชอบ : นางสาวรตนพร  กิติกาศ  ตําแหนง : เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  
สถานที่ติดตอ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 65 หมู 1 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม    
                   หมายเลขโทรศัพท : 053-332-4015 
หนวยดําเนินการรวม : 1) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  
 2) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม  
                             3) สวนประสานงานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16  
                                 (เชียงใหม) 
 (1) หลักการและเหตุผล 
      (1.1) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด) 

๑) นโยบายรัฐบาล   การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน
องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปน
หนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันน้ีไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สงเสริมใหเจาหนาที่ สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลัก
ดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยาง ที่ทรง
วางรากฐานไวใหแพรหลายเปนที่ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวาง อันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแก
ประชาชนในที่สุด 

 
 



2) ยุทธศาสตรชาติ  วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศที่พัฒนาแลวและสรางความสุข
ของคนไทย สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีเปาหมายใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิต bio-bases ที่สําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารที่
มั่นคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ)
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ซ่ึงมีเปาหมายการพัฒนาภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจ 
สรางสรรคมูลคาสูง 

4) แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทําเกษตรย่ังยืนอยางครบ
วงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งดานการผลิต
และการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับเกษตรกรในการใชสารอินทรียแทนสารเคมี เฝาระวังผลกระทบจาก
การ ใชสารเคมีที่มีตอดินและน้ํา สงเสริมชองทางการกระจายผลผลิต สรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบยอนกลับอยางเปนระบบเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหผูบริโภค 2) สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ไดแก (1) การแปรรูป
พืชผัก ผลไม สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน  

5) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรูป ที่มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม 

6) ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน 
การคา การลงทุน สูสากล แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ 

 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ :  

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่
ยากจนของราษฎร ปญหาความเส่ือมโทรมของแหลงน้ํา ที่ดินทํากิน ขาดความรูในการแกไขปญหาเฉพาะหนา จึงทรง
มีพระราชดําริใหดําเนินการพัฒนาดานตาง อาทิ ดานพัฒนาแหลงน้ํา ดานส่ิงแวดลอม  ดานการเกษตร ดานสงเสริม
อาชีพ ดานสวัสดิการและสังคม ดานสาธารณสุข เปนตน พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางดําเนินงานใหหนวยงาน
ตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและ
ยากจน ตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” 
ดวย ดังนั้น โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดาร และยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญ คือ การแกไข
ปญหาเฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด  การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอม นอกจากนั้น ยัง
มุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวาง



แผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี
สวนรวมของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่การดําเนินงานโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ มากกวา 40 
โครงการ เกษตรกรที่เขารวมโครงการ  สวนใหญเปนเกษตรกรชนเผา อาศัยอยูในภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูง ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผัก และผลไมเปนหลัก และมีรายไดนอย  

ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)  
เพื่อเปนการชวยเหลือแกปญหาใหเกษตรกรกลุมนี้สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” 

จังหวัดเชียงใหม ไดรวมสนองการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเขาไปสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางดานการเกษตรแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริใหมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ลดรายจาย เพิ่มรายได ลดการพึ่งพา
ปจจัยการผลิตภายนอก สรางความย่ังยืนในการทําการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนในการจัดทํา
โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ ใหกับเกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดําริ     ให
ไดรับความรู การฝกปฏิบัติ สามารถพึ่งพาตนเองได และตอยอดใหเปนสินคาชุมชนตอไปได   

(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
       (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  

1. เพื่อสงเสริมการสรางงานและรายไดใหแกเกษตรกรในโครงการและพื้นที่ใกลเคียง 
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหสามารถผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง 
3. เพื่อเปนแหลงศึกษา/รวบรวมสายพันธุ/แหลงกระจาย/การปลูกพืชเขตหนาว 
4. ลดพื้นที่เขตกรรมแบบเปดหนาดินบนพื้นที่สูง 
5. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพดานการเล้ียงสัตวแกเกษตรกร 
6. เพื่อสรางและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตวใหมีความรูความชํานาญสามารถชวยเหลือเกษตรกรใน

พื้นที่เบื้องตนได 
7. เพื่อถายทอดความรูดานการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว ใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการ

พระราชดําริไดมีความรู และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว เพื่อใชในการถนอมอาหาร สําหรับบริโภคใน
ครัวเรือน หรือเพิ่มมูลคาผลผลิต และจําหนายเพิ่มรายไดใหมากยิ่งขึ้น 

8. เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนไดรับการถายทอดความรูดานการปลูกไมผลคุณภาพ การปลูกพืชผัก
ปลอดภัย และการแปรรูปและถนอมอาหารผลผลิตทางการเกษตร 

9.  เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนไดรับการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถเปนตนแบบได 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
    โครงการเดิม    โครงการใหม 
       (2.3) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา    ดําเนินการปกติ 
        (2.4)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ .....1..... ป เริ่มตนป ...256๒.....ส้ินสุดป ....256๓............. 

 (2.5)  สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน) 
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 



(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(3.1) กลุมเปาหมาย :  
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดําริ จํานวน 18 แหง พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,400 ไร 
2. พื้นที่ต้ังโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดําริ บานกองแหะ หมูที่ 4 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 
3. พื้นที่โครงการรอยใจรักษ 4 หมูบาน ไดแก บานหวยสาน บานเมืองงามเหนือ งานเมืองงามใต และ

บานหัวเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
4. เกษตรกรในพื้นที่ภายใตการดําเนินงานของโครงการหลวง โครงการพระราชดําริ 10 แหง ไดแก 

โครงการหลวงอางขาง อําฝาง โครงการหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง โครงการหลวงหนองเขียว อําเภอเชียงดาว 
โครงการหลวงหนองหอย อําเภอแมริม โครงการหลวงแมสาใหม อําเภอแมริม โครงการหลวงแมหลอด อําเภอแมแตง 
โครงการหลวงแมแฮ อําเภอแมวาง โครงการหลวงวัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา โครงการหลวงหวยเส้ียว อําเภอหาง
ดง และโครงการหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง 

(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานหรือภาคเอกชนที่มีสวนรวมดําเนินงานในพื้นที่ ตลอดจน ผูซ้ือ ผูจําหนายและผูบริโภคของการตลาดในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งในและนอกพื้นที ่

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เปาหมายโครงการ 

  ตัวช้ีวัด :  
1. มีการสงเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัยในพื้นที่โครงการพระราชดําริ จํานวน 17 แหง พื้นที่รวมไม

นอยกวา 1,120 ไร 
2. มีการรวบรวมอะโวคาโดพันธุดี 10 สายพันธุ 
3. มีการรวบรวมพันธุพลับ 3 สายพันธุ 
4. มีการรวบรวมสายพันธุกุหลาบตัดดอก 15 สายพันธุ 
5. เกษตรกรไดรับการฝกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑเน้ือสัตว จํานวน 20 ราย 
6. เกษตรกรในพื้นที่โครงการรอยใจรักษไดรับการฝกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพดานการเล้ียงสัตว จํานวน 

40 ราย และรอบโครงการฯ จํานวน 40 ราย 
7. อาสาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษไดรับการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 5 ราย และ

รอบโครงการฯ จํานวน 11 ราย  
8. จัดตั้งกลุมเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการรอยใจรักษ จํานวน 3 กลุม 

(4.2) ผลผลิต :   
1. รวบรวมพันธุอะโวคาโดพันธุดี 10 สายพันธุ  
2. รวบรวมพันธุพลับ 3 สายพันธุ  
3. รวบรวมพันธุกุหลาบตัดดอก 15 สายพันธุ  
4. เกษตรกรไดรับการฝกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว จํานวน 20 ราย 
5. เกษตรกรในพื้นที่โครงการรอยใจรักษไดรับการฝกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพดานการเลี้ยงสัตว จํานวน 40 

ราย และรอบโครงการฯ จํานวน 40 ราย 
6. อาสาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษไดรับการ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 5 ราย และรอบ

โครงการฯ จํานวน 11 ราย  



7. จัดตั้งกลุมเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการรอยใจรักษ จํานวน 3 กลุม 
8. สงเสริมการปลูกกาแฟ จํานวน 1,120 ไร 
9. เกษตรกรในพื้นที่ 4 หมูบาน ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ลุมนํ้าเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม ไดรับความรูดานวิชาการ และฝกทักษะ เรื่อง การปลูกไมผลคุณภาพ การปลูกพืชผักปลอดภัย การ
แปรรูปและถนอมอาหารผลผลิตทางการเกษตร 

(4.3) ผลลัพธ :  
1. ลดพื้นที่เขตกรรมแบบเปดหนาดิน ลดการชะลางพังทลายของดิน 
2. เปนแหลงเรียนรูการผลิต/รวบรวมสายพันธุ/กระจายพันธุดีของพืชเมืองหนาว 
3. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีแหลงอาหารโปรตีนสํารองสําหรับการบริโภคและสามารถสรางรายได

เพิ่มจากการขายสินคาปศุสัตวได 
4. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดําริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีแหลงอาหารโปรตีน

สํารองบริโภคสําหรับการบริโภค และ สรางมารถสรางรายไดเพิ่มจากการขายผลิตภัณฑแปรรูปจากสัตว 
5. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรปลอดภัย GAP  (กาแฟ) 
6. เกิดความม่ันคงดานอาหารในชุมชนเปาหมาย และมีเกษตรกรตนแบบดานการเกษตร 
(4.4) ผลกระทบ : ไมมี 

เชิงบวก : เกษตรกรนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได เกษตรกรมีอาชีพที่ม่ันคง 
ประกอบอาชีพอยูในบานเกิด ลดการยายถิ่นฐาน และมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงองคความรูที่ไดรับ นําไป
ประยุกตใชในการการทํางานและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปขยายผลในการสืบสาน รักษา ตอยอดตอไป 

   เชิงลบ :ไมมี 
(5) แนวทางการดําเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลง
ในชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมดวย) 
กิจกรรมที่  1  การสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดําริ   

        หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม   
 งบประมาณ 279,000  บาท  

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

1.1 รวมรวมพันธุพืชเศรษฐกิจเขตหนาวใน
โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดําริ 

    

1.2 การฝกอบรมเกษตรกรในการจัดทํา  
ฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาว 

    

1.3 การติดตามและประเมินผล     

 

 



กิจกรรมที่  2  สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการ

พระราชดําริ 

                   หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม   

  งบประมาณ 200,000  บาท 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

2.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
แปรรูปเน้ือสัตว 

    

กิจกรรมที่  3  สงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษและหมูบาน

โดยรอบ 

                  หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม   

 งบประมาณ 137,000  บาท 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

3.1 การสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว
และสินคาปศุสัตวในพื้นทีโ่ครงการรอยใจ
รักษ  

    

3.1.1 การฝกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพดานการ
เล้ียงสัตวแกเกษตรกร 

    

3.1.2 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสา 
ปศุสัตวใหมีความรู ความชํานาญเพิ่มมากข้ึน 

    

3.1.3 การติดตาม แนะนํา และประเมินผล     

3.2 การสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว
และสินคาปศุสัตวในพื้นที ่๑๑ หมูบาน รอบ
โครงการรอยใจรักษ 

    

3.2.1 สงเสริมการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร 
โดยการฝกอบรมใหความรู การสนับสนุน
พันธุสัตวและอาหารสัตวเพื่อการสาธิต 

    

3.2.2 สงเสริมการจัดตั้งกลุมเกษตรกรดานการ
เลี้ยงสัตว ไดแก กลุมผูเลี้ยงสัตวปก กลุมผูเลี้ยง
สุกร และกลุมผูเลี้ยงโค กระบือ 

    

3.2.3 พัฒนาอาสาปศุสัตว โดยการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตวใหมีความรู 
ทักษะ และความชํานาญ 

    

3.2.4 การติดตาม แนะนํา และประเมินผล     



กิจกรรมที่  4 การสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นทีโ่ครงการพระราชดําริ 
                 หนวยงานดําเนินการ : สวนประสานงานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ  
                                             สํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
                งบประมาณ  9,100,000  บาท 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

4.1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
- จัดซื้อกลากาแฟ จํานวน 1,400 ไร ๆ ละ 
200 ตน ๆ ละ 25 บาท  
- จัดซื้อปุยไรละ 2 กระสอบ ๆ ละ 750 
บาท จํานวน 1,400 ไร  

    

กิจกรรมที่  5  การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบล
ทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
                  หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  
 งบประมาณ 558,000  บาท 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – ม.ีค. 63 เม.ย. – ม.ิย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

5.1 การสงเสริมอาชีพการปลูกไมผลคุณภาพ 
5.1.1 ฝกอบรมเกษตรกรเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกไมคุณภาพ 
5.1.2 จัดทําแปลงสาธิตการผลิตไมผลคุณภาพ 
(ทุเรียน เงาะ มะมวงน้ําดอกไมสีทอง) 

    

5.2 สงเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัย 
5.2.1 ฝกอบรมเกษตรกรเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดภัย 
5.2.2 สงเสริมการจัดทําบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.2.3 จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชผัก
ปลอดภัย 

    

5.3 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ 
5.3.1 ฝกอบรมกลุมแมบานเกษตรกร  เพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยี 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5.3.2 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิต
ทางการเกษตร 

    

 



(6) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง  จางเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ    จํานวน... 10,274,000....บาท 

           (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
(8) ความพรอมของโครงการ 

   (8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายและสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แต

อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 

   (8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
   มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  
   ไมมี 
        (8.3) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 

 ไมมีประสบการณ 
         (8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
    ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
    อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
          (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
    ไมตองทํารายงานการศึกษา 
    ตองทํารายงานการศึกษา 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ  
  ติดตาม ใหคําแนะนํา แกเกษตรกร ที่เขารวมโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถพัฒนาสินคาและ
ผลิตภัณฑไดอยางตอเนื่อง  

(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ……………ไมมี…………… 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 10,274,000     
งบดําเนินงาน 10,274,000     
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 30,000            
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 295,100          
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 9,948,900        
งบลงทุน -                  
กิจกรรมหลักที่ 1 การสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญา
ตามแนวพระราชดําริ

279,000          หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ตามแนวพระราชดําริ
งบดําเนินงาน 279,000          
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 96,500            
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 182,500          
งบลงทุน -                  
กิจกรรมที่ 1.1 : รวมรวมพันธุพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญาตาม
พระราชดําริ

212,000          

๑. งบดําเนินงาน 212,000          
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 212,000          
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                  
๑.๑.๒ คาใชสอย 72,000            
  (๖) คาจางเหมาบริการ 72,000             - คาจางเหมาในการปฏิบัติงานในแปลงเรียนรู จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ 140,000          
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 140,000          

118,000          วัสดุการเกษตรสําหรับแปลงเรียนรู
30,000             - คาตนพันธุอะโวคาโดพันธุดี จํานวน 10 สายพันธุ ๆ ละ 10 ตน ๆ ละ 300 บาท
15,000             - คาตนพันธุพลับ จํานวน 3 สายพันธุ ๆ ละ 10 ตน ๆ ละ 500 บาท
12,500             - คาตนพันธุแอปเปล จํานวน 1 สายพันธุ จํานวน 5 ตน ๆ ละ 2,500 บาท
37,500             - คาตนพันธุกุหลาบตัดดอก จํานวน 15 สายพันธุ ๆ ละ 50 ตน ๆ ละ 50 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

2,000                - จอบพรอมดาม จํานวน 5 ดาม ๆ ละ 400 บาท
750                  - คราดพรอมดาม จํานวน 3 ดาม ๆ ละ 250 บาท

1,050                - เสียมพรอมดาม จํานวน 3 ดาม ๆ ละ 350 บาท
1,500                - สแลน 50 % จํานวน 1 มวน ๆ ละ 1,500 บาท

10,000             - พลาสติกคลุมแปลง จํานวน 5 มวน ๆ ละ 2,000 บาท
1,600                - กรรไกรแตงก่ิงขนาดกลาง จํานวน 2 ดาม ๆ ละ 800 บาท
1,800                - ปุยเคมี สูตร 15-15-15 จํานวน 2 กระสอบ ๆ ละ 900 บาท

800                  - ปุยเคมี สูตร 45-0-0 จํานวน 1 กระสอบ ๆ ละ 800 บาท
2,000                - เชื้อ BT จํานวน 4 กิโลกรัม ๆ 500 บาท
1,500                - เชื้อ Bs จํานวน 3 กิโลกรัม ๆ ละ 500 บาท1,500                - เชื้อ Bs จํานวน 3 กิโลกรัม ๆ ละ 500 บาท

22,000            อุปกรณระบบน้ําในแปลงเรียนรู ประกอบดวย
1,800                - สายยางสีเขียว ขนาด 4 หุน 100 เมตร 1 มวน ๆ ละ 1,800 บาท
1,200                - ชุดกรองแบบตาขาย ขนาด 2 นิ้ว 1 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท
1,500                - ชุดกรองแบบดิช ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
1,600                - ของอPVC 90 องศาขนาด 2 นิ้ว จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 40 บาท
7,000                - ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว บานปลาย จํานวน 35 ทอน ๆ ละ 200 บาท
6,000                - เทปน้ําหยด ระยะ 30 ซม. จํานวน 3 มวน ๆ ละ 2,000 บาท

600                  - วาลวตอ PVC ออกเทปน้ําหยด จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 15 บาท
400                  - น้ํายาประสานทอ ขนาด 100 กรัม จํานวน 4 กระปอง ๆ ละ 100 บาท

1,000                - แคมปรัดแยก PVC 4  นิ้ว ออก 2 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท
900                  - วาลวประตูน้ํา 2 นิ้ว จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 180 บาท

กิจกรรมที่ 1.2 : การฝกอบรมเกษตรกรในการจัดทําฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาว 56,200            
๑. งบดําเนินงาน 56,200            
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 56,200            
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                  
๑.๑.๒ คาใชสอย 13,700            

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

  (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 10,000            
6,500                - คาอาหาร จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 130 บาท 
3,500                - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท

 (2) คาจางเหมาบริการ 3,700              
3,700                - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 50 คน ๆ ละ 74 บาท 

๑.๑.๓ คาวัสดุ 42,500            
  (๙) วัสดุสนามและการฝก 42,500            

37,500             - คาวัสดุสาธิต 50 คน ๆ ละ 15 ชุด ๆ ละ 50 บาท ประกอบดวย
   ตนตออะโวคาโด จํานวน 750 ตน ๆ ละ 35 บาท
   ยอดพันธุดี จํานวน 750 ยอด ๆ ละ 15 บาท   ยอดพันธุดี จํานวน 750 ยอด ๆ ละ 15 บาท

2,500                - พาราฟน 2 มวน ๆ ละ 1,250 บาท
2,500                - มีดคัตเตอร 50 อัน ๆ ละ 50 บาท

กิจกรรมที่ 1.3 : การติดตามและประเมินผล 10,800            
๑. งบดําเนินงาน 10,800            
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,800            
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                  
๑.๑.๒ คาใชสอย 10,800            
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 10,800            

4,800               คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 4 ราย ๆ 5 วัน ๆ  ละ 240 บาท 
6,000               คาพาหนะเดินทางเจาหนาที่ 4 ราย ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 300 บาท

กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
หลวงและโครงการพระราชดําริ

200,000          หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

งบดําเนินงาน 200,000          
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 19,200            
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 27,300            
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 153,500          
งบลงทุน -                  

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 2.1 : การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการแปรรูปเนื้อสัตว 200,000          
๑. งบดําเนินงาน 200,000          
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,000          
๑.๑.๑ คาตอบแทน 19,200            
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 19,200            วิทยากรภาครัฐ 2 รุนๆละ 9,600 บาท (ชม.ละ 600 บาท 8 ชม./วัน รุนละ 2 วัน)
๑.๑.๒ คาใชสอย 27,300            
  (๖) คาจางเหมาบริการ 2,500              

2,000               คาเอกสารการฝกอบรม 20คนๆละ1 ชุดๆละ 100 บาท = 2,000 บาท
500                 ปายไวนิลขนาด 2 x 1.5 เมตร  1 ปาย = 500 บาท

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 24,800              (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 24,800            
4,000               คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท = 4,000 บาท
2,000               คาอาหารเย็น  20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท = 2,000 บาท
2,800               คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 4  มื้อๆละ 35 บาท = 2,800 บาท

16,000            คาหองพักเกษตรกร 10 หอง (20 คน) * 1600 บาท/หอง = 16,000 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ 153,500          
  (๙) วัสดุสนามและการฝก 153,500          

117,500          วัตถุดิบสําหรับการแปรรูป (เนื้อสัตว/เครื่องปรุง/แกซหุงตม) 117,500 บาท
30,000            เครื่องครัว/บรรจุภัณฑ 30,000 บาท

6,000               หมวกคลุมผม ถุงมือแพทย 6,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการ
รอยใจรักษ และหมูบานโดยรอบ

137,000          หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

งบดําเนินงาน 137,000          
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 36,300            
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 100,700          
งบลงทุน -                  

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 3.1 : การสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษ

12,000            

๑. งบดําเนินงาน 12,000            
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 12,000            
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                  
๑.๑.๒ คาใชสอย 11,400            
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 2,400              คาเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆละ 5 วันๆละ 240 บาท = 2,400 บาท
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 7,200              อบรมเกษตรกร 40 ราย และ อาสาปศุสัตว 5 ราย

4,500               คาอาหารกลางวัน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ100 บาท = 4,500 บาท
2,700               คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท = 2,700 บาท2,700               คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท = 2,700 บาท

  (3) คาจางเหมาบริการ 1,800              
1,800               คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 45 คนๆละ 1 ชุดๆละ 40 บาท = 1,800 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 600                
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 600                 คาน้ํามันเพลิง สําหรับสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย 600 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3.2 : การสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่ 
๑๑ หมูบาน รอบโครงการรอยใจรักษ

125,000          

๑. งบดําเนินงาน 125,000          
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 125,000          
๑.๑.๑ คาตอบแทน -                  
๑.๑.๒ คาใชสอย 24,900            
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพักและคาพาหนะ 14,400            คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 20 วันๆละ 240 บาท = 14,400 บาท
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,000               อบรมเกษตรกร 39 ราย และ อาสาปศุสัตว 11 ราย

5,000               คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ 1 มื้อๆละ100 บาท = 5,000 บาท
3,000               คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท = 3,000 บาท

  (3) คาจางเหมาบริการ 2,500              
2,500               คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท = 2,500 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

๑.๑.๓ คาวัสดุ 100,100          
  (๑)  วัสดุสํานักงาน 3,000               คาวัสดุสํานักงาน สําหรับสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย 3,000 บาท
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000               คาน้ํามันเพลิง สําหรับสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย 4,000 บาท
  (๖) วัสดุกอสราง 20,000            คาวัสดุกอสรางสําหรับปรับปรุงโรงเรือน

-ปรับปรุงโรงเรือนสําหรับเลี้ยงไก   19 ราย = 10,000 บาท
(ตะปู 3 นิ้ว จํานวน 30 กก.ๆ ละ 40 บาท = 1,200 บาท
ลวดดํา  จํานวน 30 ขดๆ ละ 110 บาท = 3,300 บาท
มุงตาขายสีฟา สูง 2 เมตร จํานวน 10 มวนๆ ละ 500 บาท  = 5,500 บาท)
-ปรับปรุงโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสุกร 10 ราย = 5,000 บาท
(ตะปู 3 นิ้ว จํานวน 20 กก.ๆละ 40 บาท = 800 บาท(ตะปู 3 นิ้ว จํานวน 20 กก.ๆละ 40 บาท = 800 บาท
ตะปู 4 นิ้ว จํานวน 25 กก.ๆละ 40 บาท = 1,000 บาท
ไมยูคา 3 นิ้ว ยาว 80 เมตร จํานวน 80 ทอนๆละ 40 บาท = 3,200 บาท)
-ปรับปรุงโรงเรือนสํารับเลี้ยงโค กระบือ 10 ราย = 5,000 บาท
(ตะปู 3 นิ้ว จํานวน 20 กก.ๆละ 40 บาท = 800 บาท
ตะปู 4 นิ้ว จํานวน 25 กก.ๆละ 40 บาท = 1,000 บาท
ไมยูคา 3 นิ้ว ยาว 80 เมตร จํานวน 80 ทอนๆละ 40 บาท = 3,200 บาท)

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ 28,300            คาวัสดุเวชภัณฑสนับสนุนปจจัยตนแบบการผลิตบางสวน
-สําหรับเกษตรกร จํานวน 39 ราย = 20,000 บาท
(ยาถายพยาธิสัตวปก และสุกร ชนิดผงละลายน้ํา จํานวน 100 ซองๆ ละ 30 บาท = 
3,000 บาท
ยาถายพยาธิสําหรับโค กระบือ ชนิดน้ํา จํานวน 34 ขวดๆ ละ 500 บาท = 17,000บาท
-สําหรับอาสาปศุสัตว 11 ราย = 8,300 บาท
(ยาฆาเชื้อ ชนิดฉีด จํานวน 6 ขวดๆละ 400 บาท = 2,400 บาท
วิตามินบํารุงรางกาย ชนิดฉีด จํานวน 6 ขวดๆละ 300 บาท = 1,800 บาท
ยาลดไขแกอักเสบ ชนิดฉีด จํานวน 5 ขวดๆละ 200 บาท = 1,000 บาท
ยาแกแพชนิดฉีด จํานวน 7 ขวดๆละ 100 บาท = 700 บาท
เข็มฉีดยา ขนาดตางๆ จํานวน 5 กลองๆละ 60 บาท = 300 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

กระบอกฉีดยา ขนาดตางๆ จํานวน 7 กลองๆละ 300 บาท =2,100 บาท
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 44,800            คาวัสดุการเกษตรสนับสนุนปจจัยตนแบบการผลิตบางสวน

คาพันธุไกพื้นเมือง 20 รายๆละ 12 ตัว (พอพันธุ 2 ตัว แมพันธุ 9 ตัว)
-คาพอพันธุ 40 ตัวๆละ 220 บาท = 8,800 บาท
-คาแมพันธุ 180 ตัวๆละ 200 บาท = 36,000 บาท

กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการ
พระราชดําริ

9,100,000       หนวยดําเนินการ : สวนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)

งบดําเนินงาน 9,100,000       
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 9,100,000        
 (1) คาวัสดุเกษตร 7,000,000         - กลากาแฟ ไรละ 200 ตน ตนละ 25 บาท รวมจํานวน 280,000 ตน (1) คาวัสดุเกษตร 7,000,000         - กลากาแฟ ไรละ 200 ตน ตนละ 25 บาท รวมจํานวน 280,000 ตน

2,100,000         - ปุย ไรละ 2 กระสอบ กระสอบละ 750 บาท รวมจํานวน 2,800 กระสอบ
งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ  ณ พื้นที่โครงการรอย
ใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

558,000          หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

งบดําเนินงาน 558,000          
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 10,800            
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 135,000          
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 412,200          
งบลงทุน -                  
กิจกรรมหลักที่ : 5.1 การสงเสริมอาชีพการปลูกไมผลคุณภาพ 371,100          
กิจกรรมยอย :  5.1.1 ฝกอบรมเกษตรกรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผลคุณภาพ 18,600            
1.งบดําเนินงาน 18,600            
 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 18,600            
  1.1.1 คาตอบแทน 3,600              
    (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 3,600               คาวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
  1.1.2 คาใชสอย 10,000            
   (6) คาจางเหมาบริการ 10,000            

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

7,500               คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 50 คนๆละ 150 บาท
2,500               คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม จํานวน 2 ครั้งๆละ 50 คน คนละ 25 บาท

  1.1.3 คาวัสดุ 5,000              
   (14) วัสดุการเกษตร 5,000               วัสดุการเกษตรใชสําหรับการฝกอบรม
กิจกรรมยอย : 5.1.2 จัดทําแปลงสาธิตการผลิตไมผลคุณภาพ 
(ทุเรียน เงาะ มะมวงน้ําดอกไมสีทอง)

352,500          

1.งบดําเนินนงาน 352,500          
 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 352,500          
  1.1.1 คาตอบแทน
  1.1.2 คาใชสอย 75,000              1.1.2 คาใชสอย 75,000            
   (6) คาจางเหมาบริการ 75,000            

75,000            คาจางเหมาจัดทําปายแปลงสงเสริมการเกษตร
  1.1.3 คาวัสดุ 277,500          
   (14) วัสดุการเกษตร 277,500          คาวัสดุการเกษตรในการจัดทําแปลงสาธิตการผลิตไมผลคุณภาพ 

 - คาตนพันธุทุเรียน จํานวน 1,250 ตน 
 - คาตนพันธุเงาะ จํานวน 1,250 ตน
 - คาตนพันธุมะมวงน้ําดอกไม จํานวน 1,250 ตน

กิจกรรมยอย : 5.2 สงเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัย 118,600          
กิจกรรมยอย :  5.2.1 ฝกอบรมเกษตรกรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก 18,600            
1.งบดําเนินงาน 18,600            
 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 18,600            
  1.1.1 คาตอบแทน 3,600              
    (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 3,600               คาวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
  1.1.2 คาใชสอย 10,000            
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 10,000            

7,500               คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 50 คนๆละ 150 บาท
2,500               คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม จํานวน 2 ครั้งๆละ 50 คน คนละ 25 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

  1.1.3 คาวัสดุ 5,000              
   (14) วัสดุการเกษตร 5,000               วัสดุในการปลูกพืชผัก
กิจกรรมยอย : 5.2.2 สงเสริมการจัดทําบานเศรษฐกิจพอเพียง 50,000            
1.งบดําเนินนงาน 50,000            
 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 50,000            
  1.1.3 คาวัสดุ 50,000            
   (14) วัสดุการเกษตร 50,000            คาวัสดุการเกษตรในการสงเสริมการจัดทําบานเศรษฐกิจพอเพียง

 - เมล็ดพันธุผักสวนครัว
 - พืชผักสวนครัว
 - อุปกรณเพาะเมล็ดพันธุผัก - อุปกรณเพาะเมล็ดพันธุผัก
 - อุปกรณพรางแสง

กิจกรรมยอย : 5.2.3 จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชผักปลอดภัย 50,000            
1.งบดําเนินนงาน 50,000            
 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 50,000            
  1.1.3 คาวัสดุ 50,000            
   (14) วัสดุการเกษตร 50,000            คาวัสดุการเกษตรในการจัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชผักปลอดภัย

 - เมล็ดพันธุผัก, เมล็ดผักสลัด, ปุยอินทรีย, สารชีวภัณฑ
กิจกรรมยอย : 5.3 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ 68,300            
กิจกรรมยอย :  5.3.1 ฝกอบรมกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร

18,600            

1.งบดําเนินงาน 18,600            
 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 18,600            
  1.1.1 คาตอบแทน 3,600              
    (7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 3,600               คาวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
  1.1.2 คาใชสอย 10,000            
  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 10,000            

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

7,500               คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 50 คนๆละ 150 บาท
2,500               คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม จํานวน 2 ครั้งๆละ 50 คน คนละ 25 บาท

  1.1.3 คาวัสดุ 5,000              
   (7) วัสดุงานบานงานครัว 5,000               คาวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในการฝกอบรม

 - น้ําตาลทราย ,หมอ ,ขามผสม, แปงมัน , น้ํามันพืช และวัสดุที่ตรงตามความ
   ตองการของผูเขารับการฝกอบรม

กิจกรรมยอย : 5.3.2 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิตทางการเกษตร 49,700            
1.งบดําเนินนงาน 49,700            
 1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 49,700            
  1.1.1 คาตอบแทน  1.1.1 คาตอบแทน
  1.1.2 คาใชสอย 30,000            
   (6) คาจางเหมาบริการ 30,000            จางเหมาจัดทําบรรจุภัณฑ
  1.1.3 คาวัสดุ 19,700            
   (7) วัสดุงานบานงานครัว 19,700            วัสดุงานบานงานครัว - มีด , หมอขนาด 24 นิ้ว, ตะหลิว 6 นิ้ว, ชามผสม, ตะแกรง, 

กระชอน,กระทะอลูมิเนียม ขนาด 36 นิ้ว, กระทะทองเหลือง ขนาด 24 นิ้ว

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย     วงเงิน บาท
กิจกรรมหลัก 

1 พัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพ บาท
ดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร                  

2 การสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน บาท
3 การสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย บาท
4 การเช่ือมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล บาท

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประเด็นที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล
แผนงาน ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ :  ตําแหนง : เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 65 หมู 1 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท : 053-332-4015
หนวยดําเนินการรวม1) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
                             2) ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย 

 

นส.รตนพร กิติกาศ

วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน

 
1,022,000
940,000

1,265,000

6,079,600

วงเงิน 2,852,600
 

                             2) ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย 
 3) ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง 
        (๑)  หลักการและเหตุผล 
                 (๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

                 จังหวัด/ กลุมจังหวัด) 
๑) นโยบายรัฐบาล การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน 
การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเร่ืองปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนถึงการใช
กลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงข้ึนตามสมควร ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เร่ือง
ใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูก
พืชผลแตละชนิด และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรท่ีผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการ
แปรรูปและการสงออกได แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะชวยคานอํานาจ
ของกลุมพอคาเอกชนท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น
2) ยุทธศาสตรชาต ิ วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีเปาหมายใหภาคเกษตรเปน
ฐานการผลิต bio-bases ที่สําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารท่ีมั่นคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหาร
จัดการที่ดี

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ)ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจ สรางสรรคมูลคาสูง



              (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
                      สภาพปญหา / ความตองการ :

4) แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และ
เกษตรปลอดภัย ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย 
สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งดานการผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับ
เกษตรกรในการใชสารอินทรียแทนสารเคมี เฝาระวังผลกระทบจากการ ใชสารเคมีที่มีตอดินและน้ํา สงเสริมชองทางการ
กระจายผลผลิต สรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการ
ตรวจสอบยอนกลับอยางเปนระบบเพ่ือสรางความมั่นใจใหผูบริโภค 2) สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ ไดแก (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน

 6) ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 
แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ

5) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุงเนนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

ตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (SDG) ระบบเกษตรยั่งยืน ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการเกษตร 
ประมง และกิจการท่ีเกี่ยวของทําใหระบบเกษตรยั่งยืนเปนแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่
สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืนไดถูกบรรจุไวเปนครั้งแรกในแผนพัฒนาระยะท่ี 8 และคงตอง
ดําเนินการตอเนื่องในแผนพัฒนาระยะท่ี 12 โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหลักของการฟนฟูเศรษฐกิจและดําเนินการตอเนื่องในแผนพัฒนาระยะท่ี 12 โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหลักของการฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
ระบบเกษตรยั่งยืนเกี่ยวของกับความเปนอยูของชุมชนหลายระดับ ตั้งแตครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ความหมายจึง
แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามผลรวมของระบบจะตองมีระบบภูมิคุมกันตอผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอก หนวยวิจัยไดแยกแยะ ความหมายของเกษตรยั่งยืนตามลําดับชั้น ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติใน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับแปลง : เกษตรยั่งยืนอิงหลักการของนิเวศเกษตร เชน การไหลเวียนของธาตุอาหาร ความสัมพันธระหวางพืชปลูกและ
ศัตรูพืช และการใชประโยชนจากความหลากหลายชีวภาพทางเกษตร 
ระดับครัวเรือน : เกษตรยั่งยืนคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสมที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด บทบาทของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ความหลากหลายของระบบการผลิตที่นําไปสูความมั่นคงของอาหารและรายได และกิจกรรมที่เปดโอกาสให
ครัวเรือนมีสวนรวม ในการเสริม สรางความเขมแข็งในระดับชุมชน
ระดับชุมชน : เกษตรยั่งยืนเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน สิทธิการจัดการ และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนธรรม
พรอมทั้งการสราง สิ่งจูงใจเพื่อใหเกิดการรวมทุนระหวางชุมชนกับภาคเอกชน
รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานเกษตรอินทรีย ซึ่ง คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
อินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเปนกรอบการดําเนินงาน และไดเรงรัดใหทุกภาคสวนดําเนินการขับเคล่ือนนโยบาย
เกษตรอินทรียไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ผานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ และคณะทํางานพัฒนาเกษตร
อินทรียของจังหวัด
ปจจุบันภาคเกษตรกําลังเผชิญปญหา อาทิ ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ผลผลิตลนตลาด หนี้สินซ้ําซาก ตนทุนสูง คุณภาพต่ํา 
ดังนั้น ทางออกของภาคเกษตรไทย คือ การปฏิรูปภาคการเกษตร โดยยึดถือแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เปน
หลักในการขับเคลื่อนงาน ยึดมั่นการทํางานเพื่อประชาชน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับชาวบานและภูมิศาสตร ที่สําคัญ
ตองพัฒนาคนและรวมกลุมคน การสรางเครือขาย รวมทั้งใชตลาดนําการผลิตทางการเกษตรผสมผสานกับการมีสวนรวมของ
เกษตรกรหรือประชาชนในพ้ืนที่ดวย เพื่อใหประเทศไทยเดินหนาไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน



นโยบายสําคัญที่รัฐบาลมุงหวังใหเกิดการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหเกษตรกรมีรายไดที่เหมาะสมดวย
วิธีการตางๆ เชน ลดตนทุนการผลิต ชวยเหลือดานปจจัยการเกษตรอยางทั่วถึง และการแกปญหาวิกฤตภัยธรรมชาติที่มี
ผลกระทบตอพืชผล รวมถึงปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชทําลายผลผลิตใหเกิดความเสียหาย จนทําใหเกษตรกรแบกรับภาระ
ตนทุนการจัดการศัตรูพืชเพิ่มสูงข้ึนในทุกๆป การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเปนรายไดหลักของจังหวัดเชียงใหม ไดให
ความสําคัญตอการผลิตดวยแนวคิดการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย จากพิษตกคางของสารเคมีภาคการเกษตร ขณะเดียวกัน
ตองมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตามการรับรองของสถาบันดานมาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อใหเปนท่ียอมรับและสรางอัต
ลักษณของสินคาเกษตรไดอยางยั่งยืน ตอบสนองและเพิ่มมูลคาสินคาใหมีสูงข้ึนตามกระแสความตองการของตลาดดาน
สุขอนามัยของผูบริโภค

จากกระบวนการผลิตพืชที่ผานมา ปญหาศัตรูพืชมีการระบาดรุนแรงและรวดเร็ว ตามการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
อพยพเคลื่อนยายของแมลงและมีโรคพืชอุบัติใหมเกิดขึ้นเร่ือยๆ ทําใหการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือและจัดการปญหาที่มี
ประสิทธิภาพ ยังไมเปนรูปแบบหรือแผนปฏิบัติที่ชัดเจนมากนัก และเกษตรกรยังไมทราบประโยชนของความสําคัญในเรื่องการ
เฝาระวังศัตรูพืชและการจัดการอยางถูกวิธี ตามตนทุนการผลิตและความคุมคาของการจัดการ บอยครั้งพบวาเกษตรกรเลือก
การแกปญหาที่ใหผลชะงัก รวดเร็ว ดวยสารเคมีราคาแพงมีฤทธิ์ตกคางและเปนอันตรายระดับสูง ตามมาดวยปญหาตนทุน
การผลิตที่ไมสอดคลองกับรายได ผลผลิตที่ไมผานมาตรฐานในเรื่องสารตกคาง อาจถูกปฏิเสธจากคูคา ทําใหสูญเสียรายได
โดยรวมของประเทศจํานวนมหาศาล และเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตามมาเปนลูกโซ ดังนั้นการสรางวิทยากรกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร โดยใหเจาหนาที่เปนแกนกลางสําคัญ ขยายผลไปยังกลุมเกษตรกรผูผลิตในทุกอําเภอ นับวาเปนการสราง
และพัฒนาบุคลากรดานการเกษตรเพ่ือวางรากฐานของระบบการติดตามศัตรูพืช เพ่ือหาวิธีการปองกันกําจัด รวมไปถึงการ
พยากรณและเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ดวยการใชเทคโนโลยีเขามาชวย ตลอดชวงการเจริญเติบโตของพืช เสริมสรางทักษะ
วิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ที่เนนการเรียนรู และแกปญหาจากการปฏิบัติจริง จนเกิดเปนความเชี่ยวชาญและ

                     ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)

        (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ
             (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  :

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีเปาหมายการดําเนินงาน คือ การดูแลเกษตรกรใหมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
กําหนดใหการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศเปนงานสําคัญที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง เนื่องจากเกษตร
อินทรียเปนทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน มีความมั่นคงดานอาหารและความปลอดภัยตอสุขภาพ
 ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับกระแสความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ

สําหรับจังหวัดเชียงใหม มีนโยบายที่ใหความสําคัญกับเรื่องเกษตรอินทรียมาอยางตอเนื่อง โดยเกษตรอินทรียเปนทางเลือกที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน มีความมั่นคงดานอาหารและความปลอดภัยตอสุขภาพ ไมทําลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สอดคลองกับกระแสความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสามารถเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตใหสูง กอใหเกิดรายไดที่เพียงพอแกการดํารงชีพ เพื่อใหเกษตรกรของ จังหวัดเชียงใหม มีการรวมกลุมทําการเกษตร
อินทรียอยางเหนียวแนน มีการพัฒนากระบวนการผลิตเกษตรอินทรียอยางครบวงจร ผลผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน และ
เพื่อพัฒนาสงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดตนแบบเกษตรอินทรียของประเทศ ครอบคลุม ตั้งแต ตนทาง กลางทาง และ
ปลายทาง สรางความเขมแข็งใหกลุมผูผลิตเกษตรอินทรีย และขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น โดยทุกภาคสวนรวม
บูรณาการสรางความเขมแข็งและรวมขับเคล่ือนเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหม ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูบริโภคมีสุขภาพ
ที่ดี และเกษตรกรผูผลิตอินทรียก็จะมีรายไดดีอีก จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย

วิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ที่เนนการเรียนรู และแกปญหาจากการปฏิบัติจริง จนเกิดเปนความเชี่ยวชาญและ
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และดําเนินการสรางเครือขายเกษตรกรผานโรงเรียนเกษตรกร ที่มีเกษตรกรระดับผูนําหรือหัว
กาวหนา (smart farmer) ที่เปนผูขับเคล่ือนการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจะทําใหเกิดเปนแนวทางการปฏิบัติที่สามารถผลักดัน
กระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียไปสูจุดมุงหมายไดสําเร็จ ลดการระบาดของศัตรูพืชในระดับรุนแรงได เพิ่ม
คุณภาพผลผลิตดานการลดสารอันตรายตกคางหลังการเก็บเกี่ยว การลดตนทุนสารเคมีและชวยอนุรักษศัตรูธรรมชาติใหเกิด
ความยั่งยืนในระบบนิเวศเกษตร

             (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย ดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหเกษตรกรตระหนักและลดการใชสารเคมี ซึ่งเปนผลดีตอสุขภาพในระยะยาว
3. พัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณพพืชเมืองหนาวใหมีคุณภาพและไดรับมาตรฐาน



0 โครงการเดิม R  โครงการใหม

R พัฒนา  ดําเนินการปกติ
              (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ป   เริ่มตนป  ตุลาคม 2562        ส้ินสุดป  กันยายน 2563
              (๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)   

        (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
                 (๓.๑) กลุมเปาหมาย  

                 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย  :เจาหนาที/่นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย  ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

         (๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
             (๔.๑) เปาหมายโครงการ

ตัวช้ีวัด 
รอยละ 10 ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

             (๔.๒) ผลผลิต
1. เกษตรกรเกิดองคความรูและทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีอยางมีประสิทธิภาพตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 
จํานวน 178 ราย

              (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

              (๒.๓) ประเภทของโครงการ

                                                    ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ

4. เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหม 

    ทุกอําเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เจาหนาที/่นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 53 ราย จาก 25 อําเภอ และเกษตรกร 125 ราย 5 จุดดําเนินการ โดย

จํานวน 178 ราย
2. เกษตรกรไดรับความรูในการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน จํานวน 100 ราย
3. เกษตรกรไดรับความรูดานการแปรรูปพืชเมืองหนาว จํานวน 80 ราย
4. จัดประชุมสัมมนาเครือขายผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย จํานวน 6 ครั้ง

             (๔.๓) ผลลัพธ :
1. ผลผลิตผานการตรวจประเมินรับรองมาตรสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย รอยละ 10
2. เกษตรกรที่ผานการอบรมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน สามารถลดรายจายในครัวเรือน  
เฉล่ียครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน
3. ไดผลิตภัณฑแปรรูปจากพืชเมืองหนาวอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ
4. เกษตรกรสามารถสงสินคาสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย ใหกับโรงพยาบาลไดไมนอยกวา 2 แหง

             (๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. เกษตรกรเลือกใชการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีไดอยางถูกตองเหมาะสม ลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตจากการลด

ความเสียหายจากศัตรูพืช
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพืชเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย
3. เกษตรกรแกปญหาศัตรูพืชไดอยางทันทวงที ลดการระบาดรุนแรงของศัตรูพืช
4.  เกิดความเชื่อมั่นในการผลิตพืชปลอดภัย ทั้งผูผลิตและผูบริโภค
5. อนุรักษและสรางความยั่งยืนในระบบนิเวศเกษตร
6. สรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรสมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน และขยายผลดวยการสรางเครือขายในพื้นท่ีใกลเคียง
เชิงลบ :  -ไมม-ี

         (๕) แนวทางการดําเนินงาน
         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ü ลงในชองระยะเวลาที่จะเร่ิม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)



กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
        หนวยงานดําเนินการ : ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
        งบประมาณ  2,852,600   บาท

1.1 พัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชเชิง
เกษตรปลอดภัย/อินทรีย ดวยกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร
   1.1.1 ถายทอดเทคโนโลยีการควบคุม  P
ศัตรูพืชโดยชีววิธีที่เหมาะสมตามชนิดพืช 
ดวยการเรียนรูตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร
   1.1.2 ติดตามและสํารวจศัตรูพืชตามระยะ  P
การเจริญเติบโต เพื่อเฝาระวังการระบาดของ
ศัตรูพืชดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
   1.1.3 ถายทอดกระบวนการโรงเรียน  P
เกษตรกรกิจกรรมตอเนื่องตามหลักสูตรชนิดพืช 
(กลุมขาวและไมผล 10-12 ครั้ง กลุมผัก
และพืชสวน 6 ครั้ง จนถึงระยะการเก็บเกี่ยว)
   1.1.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  P

ม.ค. - มี.ค. 63 ก.ค. - ก.ย. 63
กิจกรรมยอย

เม.ย.-มิ.ย. 63
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 62

   1.1.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  P
1.2 สงเสริมการใชชีวภัณฑเพื่อปรับ
พฤติกรรมการผลิตสินคาเกษตรสูระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย
   1.2.1 ผลิตปจจัยตนแบบและการฝกปฏิบัติ  P  P  P  P
ตามชนิดพืชเพ่ือเรียนรูการใชควบคุมศัตรูพืช
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 6 ชนิด
   1.2.2 จางเหมาบริการพนักงานผลิต  P  P  P  P
ขยายสารชีวภัณฑ 2 คน
1.3 จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการจัดการ  P
ศัตรูพืชดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

กิจกรรมที่  2  การสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน
     หนวยงานดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
     งบประมาณ  1,022,000 บาท

 - อบรมและถายทอดความรูการปลูกพืชผัก  P
ปลอดภัยในโรงเรือน  P
 - จัดซื้อโรงเรือน จํานวน 10 หลัง
 - ติดตามและประเมินผล  P  P  P

เม.ย.-มิ.ย. 63ก.ค. - ก.ย. 63
กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63



กิจกรรมที่  3  การสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย
     หนวยงานดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
      งบประมาณ 940,000  บาท

3.1  การพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือ  P  P  P
เครื่องจักรที่มีความจําเพาะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาในพื้นท่ีศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยเส้ียว  
3.2 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิต  P  P  P  P
ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาในพื้นท่ีศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว  
3.3 การปรับปรุงอาคารการเรียนรูดานการ
แปรรูปที่ถูกตองตามมาตรฐานในพื้นท่ีศูนย  P  P
พัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว

กิจกรรมที่  4 การเช่ือมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล
     หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
     งบประมาณ 1,265,000  บาท

ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63ก.ค. - ก.ย. 63
กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ

     งบประมาณ 1,265,000  บาท

4.1  การจัดประชุมสัมมนาเครือขายผูผลิต  P  P
สินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย 
จํานวน 6 ครั้ง 
4.2 การจัดประชุมสัมมนาเชื่อมโยงผูผลิตสินคา  P  P
เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียกับโรงพยาบาล 
4.3 ติดตามและประเมินผล  P  P  P

        (๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง จางเหมา
         (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน....6,079,600 ......บาท 

(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
           (๘) ความพรอมของโครงการ
       (๘.๑) พื้นท่ีดําเนินโครงการ

ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
�      มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ................................................................................
�      มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63ก.ค. - ก.ย. 63







�      มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................
�      ไมมี



(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ
         ๏ บุคลากรมีประสบการณ �          ทั้งหมด �         บางสวน �       ไมมีประสบการณ
         ๏ เครื่องมือดําเนินการ �          มีพรอมดําเนินการไดทันที

�          มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
�          ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม

        ๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ �          มีประสบการณสูง
�          มีประสบการณปานกลาง
�          ไมมีประสบการณ

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม
ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา

         (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
กิจกรรมที่  2  การสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน  ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย เปนผูดูแลบํารุงรักษา
โรงเรือนทั้งหมด
กิจกรรมที่  3  การสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเส้ียว

เปนผูดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมด









เปนผูดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมด
กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือเครื่องจักรที่มีความจําเพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต

 ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเส้ียว 
   1. ใชกลไกและเอกสารการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) โดยมีการฝกอบรมจากผูเช่ียวชาญและ
จัดใหมีผูรับผิดชอบงานบํารุงรักษาที่ชัดเจน 
   2. ใชงบประมาณในการซอมบํารุงและดูแลรักษาที่มาจากรายไดของกลุม
   3. มีการติดตามสถานะการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ทุกเดือน
   4. มีรายงานผลการขอมูลการซอมบํารุงประจําเดือน รายไตรมาส และประจําป
กิจกรรมที่ 3.2 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเส้ียว
   1. ประเมิณผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการถายทอดองคความรู
   2. ใชงบประมาณในการดําเนินการของกลุม
   3. มีการติดตามสถานะการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
   4. มีรายงานผลการดําเนินงานและการจัดจําหนาย ประจําเดือน รายไตรมาส และประจําป
กิจกรรมที่ 3.3 การปรับปรุงอาคารการเรียนรูดานการแปรรูปท่ีถูกตองตามมาตรฐาน ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
   1. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุมการปรับปรุงโดยวิศวกรหรือผูชํานาญงาน
   2. ควบคุมการปรับปรุงดวยแผนผังอาคารแปรรูปท่ีไดรับอนุมัติจากสาธารณสุขประจําจังหวัด
   3. มีรายงานผลการดําเนินงานและการจัดจําหนาย ประจําเดือน รายไตรมาส และประจําป

         (๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : .......-ไมมี-........................................



(หนวย : บาท)
งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

โครงการพัฒนาการผลิตการแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย  6,079,600         
งบดําเนินงาน 4,839,000         
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 881,450             
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 3,217,392          
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 740,158             
 - คาสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)
งบลงทุน 1,240,600          
- คาครุภัณฑ 236,315            
  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท 236,315             
  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป -                     
 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,004,285          
  (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 1,004,285          
  (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป -                    
กิจกรรมที่ 1  : การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพดวย
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

2,852,600         หนวยดําเนินการ : ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

งบดําเนินงาน 2,852,600         
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 532,200             
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 1,867,700          
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 452,700             
 - คาสาธารณูปโภค(ระบุรายการ) -                     
งบลงทุน -                    
- คาครุภัณฑ -                    
  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท -                     
  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป -                     
 - คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                    
งบเงินอุดหนุน -                    
งบรายจายอื่น -                    

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 1.1 : ถายทอดเทคโนโลยีอารักขาพืชโดยชีววิธีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 1,556,200          
1.งบดําเนินงาน  1,556,200          
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  1,556,200          
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)  528,000            
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 528,000             คาวิทยากรกลุม ช่ัวโมงละ 600 บ.x4 คน(5 วันๆละ8ชม.) หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ   และคาวิทยากรกลุม ช่ัวโมง 

600 บ.x4 คน(1 วันๆละ3ชม.)x60 ครั้ง หลักสูตร รร.เกษตรกร

1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)  778,000            
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ  419,400            

162,400             คาเบี้ยเลี้ยง จนท.(240บ.x5 วันx4 คน)=4,800 บ.หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ/ คาเบี้ยเลี้ยงจนท.(240บ.x60 วันx8 
คน)=115,200 บ.หลักสูตรโรงเรียนเกษตรกร/คาเบี้ยเลี้ยงผูเขาอบรม53 คนๆละ800บ.(5 วัน)=42,400 บ.

204,000             คาเชาที่พัก 4 คืนx27หองๆละ1,000 บ. (53 คน) =108,000 บ.หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ /คาเชาที่พักจนท.24 
คืนx4 หองๆละ 1,000บาท=96,000 บ. หลักสูตร รร.เกษตรกร

53,000               คาพาหนะเดินทางผูเขาอบรม (ไป-กลับ) 53คน เหมาจาย
  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม  335,800            

264,750             คาอาหารกลางวัน5 มื้อๆละ 150 บ. (53คน 5 วัน) =39,750 บ.หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ/คาอาหารกลางวัน 12
มื้อๆละ 150 บ. (125คน 12 วัน) =225,000 บ.หลักสูตร รร.เกษตรกร

71,050               คาอาหารวางและเครื่องด่ืม35บาทจํานวน 10มื้อ (53 คน 5วัน)=18,550 บ.หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ/คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม35บาทจํานวน 12 มื้อ (125 คน 12วัน)=52,500 บ.หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ

(3) คาจางเหมา  22,800              
17,800               จัดทําเอกสารคูมือ 178 เลมๆละ 100 บาท

 5,000                 ปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 280x150 ซม.จํานวน 5 ชุด
1.1.3 คาวัสด(ุระบุรายการ)  250,200            
   (1) วัสดุสนามและการฝก 160,200             วัสดุตนแบบและวัสดุสําหรับฝกปฏิบัต9ิ00 บาทx 178 คน

ขาวสารบรรจุถุงๆละ 5 กก.จํานวน 100 ถุง ราคาถุงละ 145 บาท
ถุงพลาสติกทนรอน 10x15 นิ้ว 20 หอๆละ 130 บาท
ถุงพลาสติกทนรอน 8x12 นิ้ว 20 หอๆละ 95 บาท
หนังยางวงเล็ก หอ 500กรัม 5 หอๆละ 150 บาท
ตาขายดักแมลงพรอมดามพลาสติก 20 อันๆละ 700 บาท
ชามพลาสติก ขนาดเสนผานศก.ไมต่ํากวา5 นิ้ว จํานวน 30 ชิ้นๆละ 45 บาท
ตะกราพลาสติกพรอมฝาปด 25 อันๆละ 180 บาท
เอทิลแอลกอฮอล 95% 10 ลิตรๆละ 250 บาท
กลองPVCใส มีฝาปดNo.830 จํานวน 250 กลองๆละ 215 บาท
อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย 5 กระปอง(1 กก.)ๆละ 2,700 บ.



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ถามี)

งบประมาณ

เอททิลอะซีเตทขวด 1 ลิตรๆละ 1,257 บาท
ถุงมือยางใชครั้งดียว จํานวน 5กลองๆละ 90 บาท
ผาปดจมูกคลองหู กรองเชื้อจุลินทรีย จํานวน 10 กลองๆละ 210 บาท
สมุดจดบันทึกA4 70แกม 178 เลมๆละ 60 บาท
ปากกาสีเมจิก แพ็คละ155 บาทจํานวน 25 แพ็ค
ปากกาลูกลื่น 5 กลองๆละ 170 บาท
แฟมใส A4 จํานวน 178 แฟมๆละ 12 บาท
ปากกาเคมีสองหัว ตรามา สีน้ําเงิน (12 แทง/1กลอง) จํานวน  5 กลอง กลองละ 155 บาท
กระดานไมอัดขนาดพรอมหูแขวน 1x0.6 เมตร 10 ชิ้นๆละ 1,500 บาท
คลิปดํา ขนาด 2 นิ้ว 50 มม. (กลอง12ตัว) ตรามา#108 จํานวน  5 กลอง กลองละ 65 บาท
กระดาษปรูฟ 48 แกรม 500 แผน จํานวน 1 มวนๆละ 740 บาท

   (2) วัสดุสํานักงาน 10,000               วัสดุสํานักงาน เครื่องเขียน ใชในโครงการ
กระดาษ A4 80 แกรม 5 รีม/กลองๆละ 605 บาท 6 กลอง
กระดาษการดสี 15 หอๆละ 180 บาท
เทปกาวยน 3นิ้ว จํานวน 10 มวนๆละ75 บาท
กาวลาเท็กซ 16 ออนซ 4 ขวดๆละ 40 บาท
กระดานไวทบอรดขนาด 60x 90 ซม. 4 ชิ้นๆละ 690

   (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000               คาน้ํามันเช้ือเพลิงรถยนตราชการ 80,000 บาท
2. งบลงทุน -                     

รวมคาใชจายกิจกรรมยอย ที่   1.1 1,556,200          
กิจกรรมยอยที่ 1.2 : สงเสริมการใชชีวภัณฑ เพื่อปรับพฤติกรรมการผลิตสินคาเกษตรสูระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย

 344,500            

1. งบดําเนินงาน  344,500            
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  344,500            
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)  -                    
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)  192,000            
  (1) คาจางเหมาบริการ 192,000             จางเหมาพนักงานควบคุมการผลิตสารชีวภัณฑ2 คนx96,000บ. (10 เดือน)
1.1.3 คาวัสด(ุระบุรายการ)  152,500            
 (1) วัสดุการเกษตร 152,500             วัสดุเกษตรสําหรับสนับสนุนใหกลุมดําเนินการตอยอดกิจกรรม 5 จุดๆละ30,500 บาท
2. งบลงทุน -                    

รวมคาใชจายกิจกรรมยอย ที่   1.2 344,500            



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 1.3 : จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชดวยกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร

 951,900            

1. งบดําเนินงาน  951,900            
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  951,900            
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)  4,200                
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 4,200                 วิทยากรบุคคลภายนอก 3 ชม.x1,200 บ. ราชการ 1 ชม.x600 บ.
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)  897,700            
 (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 7,200                 

7,200                 เบี้ยเลี้ยง จนท.10 คนx240 บาท x3 วัน
 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 87,500              

30,000               คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ ๆละ 150 บาท x 200 คน
 20,000               คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 2 มื้อๆละ 50 บาท x 200 คน

37,500               พาหนะเดินทางเกษตรกร จํานวน 125 คน
 (3) คาจางเหมาบริการ 803,000            

800,000             จางเหมาจัดสถานที่ระยะเวลา 1 วัน จัดตกแตงเวที เครื่องเสียง ประดับสถานที่และจุดแสดงผลงาน
 3,000                 จางจัดทําไวนิล และปายประชาสัมพันธ ขนาด 3 ม.x1.5 ม. จํานวน 3 ชุด
1.1.3 คาวัสด(ุระบุรายการ)  50,000              
 (1) น้ํามันเชื้อเพลิง 50,000               น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ
2. งบลงทุน -                    

รวมคาใชจายกิจกรรมยอย ที่   1.3 951,900            
รวมคาใชจายกิจกรรมยอย ที่ 1 2,852,600         

กิจกรรมที่ 2  : สงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน 1,022,000          หนวยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอสันทรายหนวยงานรวม : สํานักงานเกษตรอําภอสันทราย
1.งบดําเนินงาน 222,000            
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 222,000            
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)  7,200                
 (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 7,200                  คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ 3 ชั่วโมง รวมเปน จํานวน 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)  102,850            
 (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ  12,850              

 5,760                 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คนๆละ 6 วันๆละ 240 บาท
7,090                 คาพาหนะเดินทาง

 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม  44,000              
30,000               คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 150 บาท
14,000               คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 100 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
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 (3) คาจางเหมาบริการ  46,000              
5,000                 คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 100 ชุดๆละ 50 บาท
1,250                 คาปายไวนิล 1 ปายๆละ 1,250 บาท

10,000               คาจางเหมาจัดทําปายไวนิลพรอมติดต้ัง ประจําจุดการผลิตผักกางมุง ขนาด 1x3 เมตร จํานวน 10 ผืนๆละ 1,000 บาท
29,750               คาจางเหมาออกแบบและจัดทําถุงบรรจุภัณฑ

1.1.3 คาวัสดุ  111,950            
 (1) วัสดุสํานักงาน 2,350                 คาวัสดุสํานักงาน
 (2) วัสดุสนามและการฝก 6,000                 คาวัสดุประกอบฝกอบรมจํานวน  100 ชุดๆละ 60 บาท
 (3) คาวัสดุการเกษตร 103,600             

30,000               คาปุยอินทรียชีวภาพปลูกผักกางมุง จํานวน 10 โรงเรือนๆละ 15 กระสอบๆละ 200 บาท
46,900               คาเมล็ดพันธุ
10,800                 - ผักบุงจีน จํานวน 60 กก.ๆละ 180 บาท เปนเงิน 10,800 บาท

6,500                   - กวางตุงดอก จํานวน 50 กระปอง (500 กรัม) ๆละ 130 บาท เปนเงิน 6,500 บาท
11,000                 - คะนา จํานวน 50 กระปอง (500 กรัม) ๆละ 220 บาท เปนเงิน 11,000 บาท

7,800                   - ผักกาดหอม จํานวน 30 กระปอง (500 กรัม) ๆละ 260 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
10,800                 - ผักกาดขาวปลี จํานวน 60 กระปอง (500 กรัม) ๆละ 180 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
26,700               คาสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคแมลงศัครูพืช

  - สารชีวภัณฑกําจัดโรคพืช (ไตรโดเดอรมา) จํานวน 50 ขวดๆละ 150 บาท เปนเงิน 7,500 บาท
  - สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช (บาซิลลัส ซับทีลิส ชนิดผง บรรจุ 1 กก.) จํานวน 20 กระปองๆละ 480 บาท เปนเงิน 
9,600 บาท

  - สารชีวภัณฑกําจัดศัครูพืช (บาซิลลัส ทูริงเยนซิล) จํานวน 20 กระปองๆละ 480 บาท เปนเงิน 9,600 บาท
2.งบลงทุน 800,000            
2.1 คาครุภัณฑ -                    
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 800,000             
  (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 800,000             คากอสรางโรงเรือนมุงตาขายหลังคาโคง ขนาดมาตรฐาน (กวางxยาวxสูง) 8x20x4xเมต จํานวน 10 โรงเรือนๆละ 

80,000 บาท ดังนี้

   - กลุมเกษตรกรบานหนองมะจับ ต.แมแฝก อําเภอสันทราย จํานวน 1 โรงเรือน
   - กลุมเกษตรกรแมแฝกใหม ต.แมแฝกใหม อําเภอสันทราย จํานวน 1 โรงเรือน
    - กลุมเกษตรกรหนองแหยง ต.หนองแหยง อําเภอสันทราย จํานวน 1 โรงเรือน
   - กลุมเกษตรอินทรียเพียงดิน ต.สันปาเปา อําเภอสันทราย จํานวน 7 โรงเรือน

  (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
รวมคาใชจายกิจกรรมที่   2 1,022,000          
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 กิจกรรมหลัก 3 การสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย 940,000            หนวยงานดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หนวยงานรวม : ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี่ยว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

งบดําเนินงาน 499,400                                                                                                                                            940,000
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 111,300             
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 247,342             
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ) 140,758             
งบลงทุน 440,600            
- ครุภัณฑ 236,315             
- คาที่ดินและส่ิงกอสราง 204,285             
กิจกรรมที่ 3.1  :  การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความจําเพาะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยเสี้ยว

307,000            

งบดําเนินงาน 167,900            
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 167,900            
   ๑.๑.๑ คาตอบแทน               28,800
     - คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                28,800  - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 คน 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
   ๑.๑.๒ คาใชสอย               79,542
 - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ                12,000  - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 5 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 240 บาท
 - คาจางเหมาบริการ                36,342 คาจางเหมาปรับปรุงเครื่องจักร

 - คาจางเหมาบุคคลากรในการปรับปรุงเครื่องจักร เปนเงิน 36,342 บาท
 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม                  9,000  - คาอาหารกลางวันเกษตรกรผูเขาอบรม จํานวน 20 คน ๆ ละ 150 บาท 3 วัน ๆ ละ 1 มื้อ

                 4,200  - คาอาหารวางเกษตรกรผูเขาอบรม จํานวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ
               18,000  - คาพาหนะเกษตรกรเหมาจายตามระยะทางจริง จํานวน 20 คน ๆ ละ 3 วัน

   ๑.๑.๓ คาวัสดุ               59,558
 - วัสดุการเกษตร                49,558 คาอุปกรณเครื่องมือพื้นฐานสําหรับงานบํารุงรักษาเครื่องจักร

               37,450  - ชุดเครื่องมือชาง KINGTONY รุน 932-011MR พรอมอุปกรณ จํานวน 100 ชิ้น เปนเงิน 37,450 บาท
                 1,177  - ประแจคอมา รุน Macod 2 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ตัวละ 550 บาท เปนเงิน 1,177 บาท
                 8,025  - ปมลม Puma ชนิด เงียบ แบบไรน้ํามัน PUMA รุน OS-25 จํานวน 1 ชิ้น ช้ินละ 8,025 บาท
                    803  - สายลม HI-TOP ชนิด PU  ยาว 25 เมตร และหัวค็อบเปอรขอตอสายลมทั้ง 2ดาน จํานวน 1 ชุด ชุดละ 803 บาท
                    321  - ปนฉีดลม KANTO (สั้น กลาง ยาว) รุน KT-DG-10SET จํานวน 1 ชิ้น ช้ินละ 321 บาท
                 1,391   - มัลติมิเตอร Sanwa CD-711 จํานวน 1 ชิ้นๆละ 1,391 บาท
                    391   - เหล็กงัดยาง 16"  IZELTAS 1 ตัวๆละ 391บาท

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                10,000  - คาน้ํามันเช้ือเพลิง
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๒. งบลงทุน             139,100
    ๒.๑ คาครุภัณฑ              139,100
   (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท              139,100

               58,315  - เครื่องอบแหงรุน GE-060 Capacity 15 kg  จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 58,315 บาท
               40,660  - เครื่องสกัดน้ํามันอาโวคาโด Capacity 5 kg/h จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 40,660 บาท
               40,125  - เครื่องกรองน้ํามันงาดําดวยสุญญากาศ Capacity 5 littlt/h จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 40,125 บาท

กิจกรรมที่ 3.2  :  การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว

213,200            

๑. งบดําเนินงาน 213,200            
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 213,200            
   ๑.๑.๑ คาตอบแทน               38,400
     - คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                38,400  - คาตอบแทนวิทยากรเอกชนชั่วโมงละ 1,200 บาท จํานวน 1 คน 4 วัน ๆ ละ  8 ชั่วโมง
   ๑.๑.๒ คาใชสอย             103,600
 - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ                12,000  - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ วันละ 240 บาท จํานวน 5 คน ๆ ละ ๑๐ วัน
 - คาจางเหมาบริการ                50,000  - คาจางเหมาวิเคราะหและทดสอบกระบวนการผลิต
- คาใชจายในการฝกอบรม                12,000  - คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 20 คน ๆ ละ 150 บาท 4 วัน ๆ ละ 1 มื้อ

                 5,600  - คาอาหารวางสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท 4 วัน ๆ ละ 2 มื้อ
               24,000   - คาพาหนะเกษตรกรเหมาจายตามระยะทางจริง จํานวน 20 คน ๆ ละ  4 วัน

   ๑.๑.๓ คาวัสดุ               71,200
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                10,000  - คาน้ํามันเช้ือเพลิง
 - วัสดุสนามและการฝก                61,200

                    560 กะละมัง 44 ซม. จํานวน 4 ชิ้น ช้ินละ 140 บาท
                    120 กะละมัง 24 ซม.จํานวน 4 ชิ้น ช้ินละ 30 บาท
                      45 กะละมัง 16 ซม. จํานวน 3 ชิ้น ช้ินละ 15 บาท
                    360 หมวกคลุมผม จํานวน 3 แพ็ค แพ็คละ 120 บาท
                    580 ถุงมือดีสโพส  จํานวน 4 แพ็ค แพ็คละ 145 บาท
                    580 ถุงมือดีสโพส จํานวน 4 แพ็ค แพ็คละ 145 บาท
                    580 ถุงมือดีสโพส จํานวน 4 แพ็คละ 145 บาท
                    750  Ethyl Alcohol 95 % 450 ml จํานวน 10 ขวดละ 75 บาท
                    183 คลอลีนน้ํา 10% 5 ลิตร 1 แกลอน แกลอนละ 183 บาท
                 1,750 เสื้อกาวน แขนส้ัน ไซส s จํานวน 5 ตัว ตัวละ 350 บาท
                 1,750 เสื้อกาวน  แขนส้ัน ไซส m จํานวน 5 ตัว ตัวละ 350 บาท
                    425 แมสดสีโพส แบบคลองหู จํานวน 5 กลอง กลองละ 85 บาท
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                    135 Graduate Pipette-A 1ml.,HBG จํานวน 3 ชิ้น ช้ินละ 45 บาท
                    150 Graduate Pipette-A 10ml.,HBG จํานวน 3 ชิ้น ช้ินละ 50 บาท
                 5,070  Digital Thermometer จํานวน 3 ชิ้น  ช้ินละ 1,690 บาท
                    385  กระดาษทชิชูแผนใหญ 2มวน/แพ็ค จํานวน 11แพ็คๆละ 35 บาท
                 1,740 ลูกยาง 3 ทาง จํานวน 6 ชิ้น ช้ินละ 290 บาท
                    312 Beaker PP. 500ml จํานวน 4 ชิ้น ช้ินละ 78 บาท
                    250 Beaker PP. 100ml จํานวน 5 ชิ้น ช้ินละ 50 บาท
                 5,500 อะโวคาโด จํานวน 110 กิโลกรัม กิโลกรัมละ  50 บาท
                 2,000 งาดํา จํานวน 25 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท
                    185 น้ําตาลทรายแดง จํานวน 5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 37 บาท
                      30 เกลือปรุงทิพ จํานวน 3 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท
                 1,205 น้ําผ้ึง จํานวน 5 ขวด ขวดละ 241 บาท
                 1,200 ลูกเดือย จํานวน 10 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 120 บาท
                 1,175 เนยขาวสําหรับเบเกอรี่ จํานวน 5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 235 บาท
                    325 แปงอเนกประสงค จํานวน 5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 65 บาท
                    180 ไข เบอร 2 แพ็ค 30 ฟอง จํานวน 2 แพ็ค แพ็คละ  90 บาท
                      80 ผงฟู จํานวน 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 80 บาท
                    130 กลิ่นวานิลลาผสมอาหาร จํานวน 2 ขวด ขวดละ 65 บาท
                      80 เกลือปรุงทิพย  จํานวน 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 40 บาท
                    160 ยีสตสําเร็จรูป 125 กรัม จํานวน 2 ถุง ถุงละ 80 บาท
                 2,750 น้ํามันงา 500 มิลลิลิตร จํานวน 5 ขวด ขวดละ 550 บาท
                    175 คีมคีบขนมใบไมใหญ จํานวน 5 ชิ้น ช้ินละ 35 บาท
                    150 คีมคีบขนมใบไมเล็ก จํานวน 5 ชิ้น ช้ินละ 30 บาท
                    135 เหยือกตวงพรอมฝา 1 ลิตร จํานวน 3  ชิ้น ช้ินละ 45 บาท
                    135 กระบอกฉีดน้ํา PT ลิตร จํานวน 3 ชิ้น ช้ินละ 45 บาท
                 1,500 อุปกรณสําหรับชั่งแบบเข็ม ขนาดเล็ก 1 กิโลกรัม จํานวน 3 ชิ้น ช้ินละ 500 บาท
                    375 ถาดอลูมิเนียม 28-x-38-ซมตราจระเข  จํานวน 3 ชิ้นๆละ 125 บาท
                    450 ถาดอลูมิเนียมลึก 24.5X40X7.5 ซม. จํานวน 3 ชิ้นๆละ 150 บาท
                 1,775 มีดปงตอดามพลาสติก 8" จํานวน 5 ชิ้น ช้ินละ 355 บาท
                 6,425 มีดทําครัวดามพลาสติก 8" จํานวน 5 ชิ้น ช้ินละ 1285 บาท
                 1,400 เขียงพลาสติก 34x24 ซม. จํานวน 5 ชิ้น ช้ินละ 280 บาท
                 1,332 ที่บดมัน จํานวน 4 ชิ้น ช้ินละ 333 บาท
                    130 มีดปาดเนยสแตนเลส จํานวน 5 ชิ้น ช้ินละ 26 บาท



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ถามี)

งบประมาณ

                 1,460 ตะแกรงตักของทอด 24 ซอยลึก จํานวน 4 ชิ้น ช้ินละ 365 บาท
                 2,535 กระดาษหอเนย 2 กิโลกรัม จํานวน 13 ชิ้น ช้ินละ 195 บาท
                    420 ตะแกรงรอนแปง เสนผานศูนยกลาง 16 ซม. จํานวน 3 ชิ้นๆละ 140 บาท
                    600 ซองซิปล็อคกนตั้งคราฟท เจาะหนาตาง  ขนาด 12x20 ซม. จํานวน 100 ชิ้น ช้ินละ 6 บาท
                    750 ซองฟอยลหนาเรียบ บรรจุผง ฉีกได จํานวน 150 ชิ้นๆละ 5 บาท
                 1,178 อุปกรณรีดปากถุง PCS 400 จํานวน 2  ชิ้น ช้ินละ 589 บาท
                    350 ทัพพีสแตนเลสดามดําใหญ จํานวน 5 ชิ้น ช้ินละ 70 บาท
                      75 คลิปดํา ขนาด 12 มม. (กลอง12ตัว) ตรามา 108 จํานวน  5 กลอง กลองละ 15 บาท
                      75 คลิปดํา ขนาด 25 มม. (กลอง 12 ตัว) ตรามา 108 จํานวน  5 กลอง กลองละ 15 บาท
                    100 คลิปดํา ขนาด 40 มม. (กลอง 12 ตัว) ตรามา 108 จํานวน  4 กลอง กลองละ 25 บาท
                    325 คลิปดํา ขนาด 2 นิ้ว 50 มม. (กลอง12ตัว) ตรามา 108 จํานวน  5 กลอง กลองละ 65 บาท
                    570 แฟมซองใสกระดุมพลาสติก ขนาด เอ4 จํานวน 3 กลอง กลองละ 190 บาท
                    180 กาวแทง ตราชาง ขนาด 22 กรัม จํานวน 4 แทง แทงละ 45 บาท
                    275 กระดาษสี ขนาด A4 จํานวน  5 แพ็ค แพ็คละ 55 บาท
                    775 ปากกาเคมีสองหัว ตรามา  สีแดง (12 แทง/1กลอง)  จํานวน  5 กลอง กลองละ 155 บาท
                    775 ปากกาเคมีสองหัว ตรามา สีน้ําเงิน (12 แทง/1กลอง) จํานวน  5 กลอง กลองละ 155 บาท
                    640 ปากกาไวทบอรด ตรามา H-22 2 มม. สีน้ําดํา จํานวน  4 กลอง กลองละ 160 บาท
                    800 ปากกาไวทบอรด ตรามา H-22 2 มม. สีแดง จํานวน  5 กลอง กลองละ 160 บาท
                    845 ปากกาลูกลื่นควอนตั้ม 701 สเก็ต 0.5 สีน้ําเงิน จํานวน 5 กลอง กลองละ 169 บาท
                    740 กระดาษปรูฟ 48 แกรม 500 แผน จํานวน 1 มวนๆละ 740 บาท
                    790 กระดานไวทบอรดธรรมดา บอสตัน 60x90 ซม. จํานวน  2 ชุด ชุดละ 395 บาท
                    140 เทปผา 1.5 นิ้ว x 8 หลา สีแดง จํานวน 4 ชิ้น ช้ินละ 35 บาท
                    140 เทปผา 1.5 นิ้ว x 8 หลา สีเหลือง จํานวน 4 ชิ้น ช้ินละ 35 บาท
                    140 เทปผา 1.5 นิ้ว x 8 หลา สีเขียว จํานวน 4 ชิ้น ช้ินละ 35 บาท
                 1,815 กระดาษถายเอกสาร เอ4 80 แกรม 5รีม/กลอง จํานวน 3 กลอง กลองละ 605 บาท

กิจกรรมที่ 3.3  :  การปรับปรุงอาคารการเรียนรูดานการแปรรูปที่ถูกตองตามมาตรฐาน ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว

419,800            

๑. งบดําเนินงาน             118,300
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             118,300
๑.๑.๑ คาตอบแทน               44,100
     - คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                28,800  - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 คน 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
 - คาตอบแทนผูปฎิบัติงานใหราชการ                15,300  - คาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง 1 คน 1  เดือน ๆ ละ 15,300 บาท



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง
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(ถามี)
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๑.๑.๒ คาใชสอย               64,200
 - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ                12,000  - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ วันละ 240 บาท จํานวน 5 คน ๆ ละ ๑๐ วัน

                 3,000  - คาเชาที่พักผูควบคุมงาน 1 คน 1 เดือน ๆ อัตรเดือนละ 3,000 บาท
 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม                  9,000  - คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 20 คน ๆ ละ 150 บาท 3 วัน ๆ ละ 1 มื้อ

                 4,200  - คาจางเหมาจัดทําอาหารวางสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท 3 วัน ๆ ละ 2 มื้อ
               36,000   - คาพาหนะเกษตรกรเหมาจายตามระยะทางจริง จํานวน 20 คน ๆ ละ  3 วัน

1.1.3 คาวัสดุ               10,000
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                10,000  - คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น
๒. งบลงทุน             301,500
    ๒.๑ คาครุภัณฑ               97,215
   (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท                97,215 คาจัดซื้อครุภัณฑ

10,000               ตูเก็บสินคาเหล็ก ขนาด กวาง 900 x ยาว 450 x สูง 1850 มม. จํานวน 2 ตูๆละ 5,000 บาท
18,000               อางลางวัตถุดิบสแตนเลส  2 หลุมพรอมกอก ขนาด ยาว120 x กวาง65 x สูง 80 ซม. ลึก 30 เปนเงิน๑๘,๐๐๐ บาท

8,500                 อางลางอุปกรณ  1 หลุม ขนาด ลึก30ซม กวาง70 x ยาว70 x สูง80 ซม. เปนเงิน ๘,๕๐๐ บาท
22,000               ชั้นวางวัสดุแบบซี่ 4 ชั้น ขนาด กวาง 1100X ยาว 500x สูง1550 มม. จํานวน 2 ตัวๆละ 11,000 บาท
14,715               ถังบรรจุสแตนเลส กอกคู ขนาด 45 ซม. จุน้ําได 73 ลิตร จํานวน 3 ถังๆละ 4,905 บาท
24,000               โตะสแตนเลส ขนาด กวาง 180 x ยาว 80 * สูง 75ซม. จํานวน 3 ตัวๆละ 8,000 บาท

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง             204,285
  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท              204,285  -  คาปรับปรุงอาคารแปรรูปตามมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารที่ดี ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม
  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑๐ ลานบาทขึ้นไป -                     

รวมคาใชจายกิจกรรมที่   3 940,000            
กิจกรรมหลักที่ 4 : การเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล           1,265,000 หนวยดําเนินงาน : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
งบดําเนินงาน           1,265,000
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)              230,750
- คาใชสอย(ระบุรายการ)              999,500
 - คาวัสดุ(ระบุรายการ)                34,750
งบลงทุน                       -   
กิจกรรมยอยที่ 4.1 การจัดประชุมสัมมนาเครือขายผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย 
จํานวน 6 ครั้ง

            385,200

๑. งบดําเนินงาน             385,200
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             385,200
๑.๑.๑ คาตอบแทน               43,200
  (๑)   คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)                43,200 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 ครั้งๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
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(ถามี)
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๑.๑.๒ คาใชสอย             342,000
  (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม             312,000

               90,000  คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 600 คน ๆ ละ 1 มื้อ อัตรามื้อละ 150 บาท
               42,000  คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 600 คน คนละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
             180,000  คาพาหนะเหมาจายตามระยะทางจริงผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 600 คน

  (2) คาจางเหมาบริการ 30,000              
               30,000  คาเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 600 ชุด ๆ ละ 50 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ                       -   
๒. งบลงทุน                        -   
กิจกรรมยอยที่ 4.2 การประชุมสัมมนาเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียกับ
โรงพยาบาล

            671,900

๑. งบดําเนินงาน             671,900
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             671,900
๑.๑.๑ คาตอบแทน               14,400
  (๑)   คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)               14,400

               14,400 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน จํานวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย             657,500
  (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม             610,000
                                                                                                            647,500              300,000  คาอาหารสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 2 วัน 250 คน ๆ ละ 4 มื้อ อัตรามื้อละ 150 บาท

               35,000  คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 250 คน คนละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
             150,000  คาพาหนะเหมาจายตามระยะทางจริงผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 250 คน

             125,000 คาที่พักเกษตรกร จํานวน 250 คน ๆ ละ 500 บาท จํานวน 1 คืน
 (2) คาจางเหมาบริการ               47,500

                 8,000  คาเชาหองประชุม 2 วัน ๆ ละ 4,000 บาท
               37,500  คาเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 250 ชุดๆ ละ 150 บาท
                 2,000 คาจัดทําปายประชาสัมพันธการจัดสัมมนา จํานวน 1 ปาย

๑.๑.๓ คาวัสดุ                       -   
๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 4.3 การติตดามประเมินผล             207,900
๑. งบดําเนินงาน             207,900
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ             207,900
๑.๑.๑ คาตอบแทน             173,150
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  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ             173,150
               86,400 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 12 คน 30 วัน ๆ ละ 240 บาท
               72,000 คาเชาที่พักเจาหนาที่ จํานวน 12 คน 10 วัน ๆ ละ 600 บาท
               14,750 คาพาหนะเดินทางเจาหนาที่

1.1.2 คาใชสอย
๑.๑.๓ คาวัสดุ               34,750
 (1) วัสดุสํานักงาน               10,000
 (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น               14,750
 (5) วัสดุคอมพิวเตอร               10,000
๒. งบลงทุน                        -   

กิจกรรมยอยที่ 4.1.3             207,900
รวมกิจกรรมที่ 4           1,265,000



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)  (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
         ลําดับความสําคัญ......14..... 

ชื่อโครงการ: สงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปาในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
วงเงิน: 1,914,000บาท 

กิจกรรมหลัก 1. สงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ 
  2. สงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย กาลัด และกาแฟอาราบิกา คุณภาพ 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเดน็ยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด: การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 

แผนงาน ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ 

หนวยดําเนินการหลัก:สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  

ผูรับผิดชอบ: นางสาวรตนพร  กิติกาศตําแหนง: เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม  

สถานที่ติดตอ: สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 65 หมู 1 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท : 053-332-4015 

หนวยดําเนินการรวม: 1) ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
   2) ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม  

 (1) หลักการและเหตุผล 

      (1.1) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด) 

๑) นโยบายรัฐบาล  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศดูแลเกษตรกรใหมีรายได 
ที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง  
การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนถึงการใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติ 
ใหสูงขึ้นตามสมควรในดานเกษตรกรรมดําเนินการใน๒เรื่องใหญคือการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให
สอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตางๆเชนการแบงเขตเพ่ือปลูกพืชผลแตละชนิดและการสนับสนุนใหสหกรณ
ของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออกไดแลวแต
กรณีเพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่งซึ่งจะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยู
ในปจจุบันใหมีความสมดุลมากข้ึน 

2) ยุทธศาสตรชาติเพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ดานยุทธศาสตร ที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขันไดกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดทั้งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการและการทองเที่ยว โดยใหประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสราง
มูลคาใหสูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่จะเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศ
พัฒนาแลว ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคตรวมทั้งรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว
ระดับโลก ในขณะเดียวกันจําเปนตองพัฒนาปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ทั้งในสวนของโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 
ในดานโครงขายคมนาคม พื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต 



3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ)
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจ 
สรางสรรคมูลคาสูง 

4) แผนพัฒนาภาคเหนือยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตร
อินทรียในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทําเกษตร
ยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกรเพื่อ
พัฒนาทั้งดานการผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับเกษตรกรในการใชสารอินทรียแทนสารเคมี 
เฝาระวังผลกระทบจากการ ใชสารเคมีที่มีตอดินและน้ํา สงเสริมชองทางการกระจายผลผลิต สรางพฤติกรรมและ
คานิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบยอนกลับอยาง
เปนระบบเพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภค2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ที่มีศักยภาพ ไดแก (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน  

5) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรูป ที่มุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม 

6) ยุทธศาสตรจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน 
การคา การลงทุนสูสากลแผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ 

 (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ  
  สภาพปญหา / ความตองการ : 

พื้นที่ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1.5 ลานไร ตองเผชิญกับความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การลดพื้นที่ปาตนน้ํา จนกลายเปนเขาหัวโลน รวมทั้งปญหาหมอกควันไฟปา เนื่องจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อแกปญหาการพัฒนาเพื่อการเพิ่มพื้นที่ปา การปลูกพืชผสมผสาน จะนําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน มะคาเดเมียเปนพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ สามารถปลูกทดแทนพื้นที่ปา ปจจุบันกรมวิชาการ
เกษตร เปนหนวยงานที่มีการศึกษาวิจัย และมีพันธุแนะนํา เกี่ยวกับพืชบนที่สูง มี อาโวคาโด มะคาเดเมีย เกาลัด
จีน กาแฟอะราบิกา ที่จะขยายผลไปสูเกษตรกร 

อาโวคาโดเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งบนพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยมีการสงเสริมให
เกษตรกรชาวเขาในภาคเหนือปลูกจนเปนไมผลที่มีศักยภาพ เนื่องจากอาโวคาโดเปนไมผลที่อุดมไปดวยคุณคาทาง
อาหารที่มีประโยชนตอรางกาย เปนที่ตองการของผูบริโภค สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เพื่อบริโภคและ
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ปจจุบันเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมมีความสนใจในการปลูกอาโวคาโดเพิ่มมากขึ้น  
จึงควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาสินคาแปรรูปและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาอีกทั้งตลาดมีความตองการพืชบนที่สูง ไดแก มะคาเดเมีย เกาลัดจีน กาแฟอะรา 
บิกา เพิ่มสูงขึ้น แตเกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตตนกลาพันธุพืช   

ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) 
เนื่องดวยปจจุบันสถานการณเกษตรอินทรีย/ปลอดภัย กําลังไดรับความสนใจอยางมาก               

ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดเชียงใหมเปนหนึ่งซึ่งใหความสนใจในเรื่อง
เกษตรอินทรีย/ปลอดภัย โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปาในอําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินกิจกรรมตางๆในลักษณะเกษตรปลอดภัย ซึ่งเปนพื้นที่สูงและเปนพื้นที่ตนน้ําไมเหมาะสมตอ 
การใชสารเคมีอีกทั้งอาโวคาโด กําลังเปนพืชที่ไดรับความนิยมตอผูบริโภคเนื่องจากเปนผลไมเพื่อสุขภาพ (Fruit 
for Health)และ  มะคาเดเมีย เกาลัดจีน กาแฟอะราบิกา ก็ยังเปนพืชที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
เชนเดียวกัน แตเนื่องจากในประเทศยังมีผลิตอโวคาโดพันธุดีไมมากนักจึงตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูง 
แตอโวคาโดที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งมีภูมิประเทศที่เหมาะสมจะมีราคาถูกกวานําเขามาก  



จึงเห็นวาควรจะไดรับการสงเสริมใหมีการผลิตในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเปนการขยายผลการปลูก 
อาโวคาโด มะคาเดเมีย เกาลัดจีน กาแฟอะราบิกา ไปสูเกษตรกร การผลิตตนกลาพันธุดีไปสูเกษตรกรตลอดจน
การถายทอดเทคโนโลยี การผลิตแปลงตนแบบเพื่อจัดเปนแปลงขยายผลไปสูเกษตรกรไดเพิ่มมากขึ้นเปนอันดับ
ตอไปจึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปาในอําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม 

(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ        
      (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  

1. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปา ไดแก การปลูกอาโวคาโด มะคา
เดเมีย กาแฟอะราบิกา และเกาลัดจีนคุณภาพ ในพ้ืนที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อสรางแหลงเรียนรู ฐานเรียนรู รวบรวมสายพันธุอาโวคาโด 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑพืชเมืองหนาวใหมีคุณภาพ 
4. เพื่อผลิตตนกลาพันธุดีมะคาเดเมีย, กาแฟอะราบิกา และเกาลัดจีน 
5. เพื่อจัดทําแปลงตนแบบ แกเกษตรกร เพื่อเปนแหลงขยายผลสูเกษตรกรรายอื่นตอไป 

 (๒.๒) สถานภาพของโครงการ  
  โครงการเดิม    โครงการใหม    

      (๒.๓) ประเภทของโครงการ        
  พัฒนา      ดําเนินการปกติ    

 (๒.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ...1....ป เริ่มตนป...ตุลาคม ๒๕๖2..สิ้นสุดป...กันยายน....๒๕๖๓....... 

(๒.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)   
อําเภอแมแจมจังหวัดเชียงใหม 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจปลูกอาโวคาโดมะคาเดเมีย, กาแฟอะ
ราบิกา และเกาลัดจีน 
       (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :เกษตรกร/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สวนราชการ ภาคเอกชน ผูนํา
ชุมชน 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ       
(๔.๑) เปาหมายโครงการ  

  ตัวชี้วัด: 

  1. เกษตรกรผูปลูกอาโวคาโดสามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได รอยละ 20 

 2. สามารถขยายผลสูเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ใหเกษตรกรปลูกพืช

ผสมผสานมีการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัดจีน รวมกับกาแฟอะราบิกา ใหเกษตรกร 6 ตําบล ๆ ละ 40 ราย รวม 

200 ราย ๆ ละ 3 ไร  รวมพ้ืนที่ 600 ไร 

(๔.๒) ผลผลิต: 
  1. ผลิตตนกลาพันธุมะคาเดเมียพันธุดี 10,000 ตน 

2. ผลิตตนกลากาแฟอะราบิกา 100,000 ตน 

3. ผลิตตนพันธุเกาลัดจีนพันธุดี 5,000 ตน 



4. เกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยี โดยการฝกอบรม และดูงาน การปลูกพืชแบบ

ผสมผสานในเขตพ้ืนที่สูง มะคาเดเมีย เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกาจํานวน 200 ราย 

5. เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูการปลูกอะโวคาโดย จํานวน 100 ราย 

(๔.๓) ผลลัพธ :  

1. เกษตรกรนําความรูที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยีการฝกอบรม ไปปลูกพืชแบบผสมผสานใน
เขตพ้ืนที่สูง ไดแก มะคาเดเมีย เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกา ขยายพื้นทีป่ลูกในอําเภอแมแจม 6 ตําบล ๆ ละ 
40 ราย รวม 200 ราย ๆ ละ 3 ไร  รวมพ้ืนที่ 600 ไร 

2. มีแหลงเรียนรู ฐานเรียนรู รวบรวมสายพันธุอาโวคาโดอยางนอย 1 จุด 
3. มีผลิตภัณฑแปรรูปจากอาโวคาโด ที่ไดรับการพัฒนา อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ 
(๔.๔) ผลกระทบ :        

  เชิงบวก :เกิดแหลงเรียนรูการปลูกพืชแบบผสมผสานในเขตพื้นที่สูง ไดแก อะโวคาโด มะคาเด
เมีย เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกา 

เชิงลบ :   ไมมี 

 (๕) แนวทางการดําเนินงาน        
      (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย) 

กิจกรรมท่ี  1 สงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ 
หนวยงานดําเนินการ : ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
งบประมาณ  737,000  บาท 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – มี.ค. 63 เม.ย. – มิ.ย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

๑.1 กจิกรรมแหลงเรียนรู ฐานเรียนรู
รวบรวมสายพันธุอาโวคาโด 

    

1.2 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอา
โวคาโด 

    

1.3 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูป
ใหผลิตภัณฑอาโวคาโด 

    

กิจกรรมท่ี  2 สงเสริมการปลูก มะคาเดเมีย, เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกา คุณภาพ 
หนวยงานดําเนินการ : ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม   
งบประมาณ 1,177,000 บาท 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – มี.ค. 63 เม.ย. – มิ.ย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

2.1 การผลิตตนกลาพันธุดี  
2.1.1 ผลิตตนกลาพันธุมะคาเดเมียพันธุดี 
10,000 ตน 
2.1.2 ผลิตตนกลากาแฟอะราบิกา 
100,000 ตน 

    



กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – มี.ค. 63 เม.ย. – มิ.ย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

2.1.3 ผลิตตนพันธุเกาลัดจีนพันธุดี 5,000 
ตน 

2.2 การอบรมถายทอดเทคโนโลยี  สู
เกษตรกรผูนํา จํานวน 200 ราย เรื่องการ
ผลิตมะคาเดเมีย และกาแฟอะราบิกา อยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

    

2.3 สํารวจพื้นที่เกษตรกร ติดตามผลแปลง
ปลูกพืชผสมผสาน มีมะคาเดเมีย, กาแฟอะ
ราบิกา และ เกาลัดจีน ขยายผลในแปลง
เกษตรกร จํานวน 200 ราย 

    

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    

 ดําเนินการเอง    จางเหมา   
(๗) วงเงินของโครงการจํานวน 1,914,000บาท 

  (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)  
 (๘) ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 

 (๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
  มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)............................................ 
  มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการทีใ่ช)...................................... 
  ไมมี  

(๘.๓) ความพรอมของบุคคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
* บุคคลากรมีประสบการณ    ทั้งหมด  บางสวน     ไมมีประสบการณ 
* เครื่องมือดําเนินการ   มีความพรอมดําเนินการไดทันที 
     มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
     ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 
* เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง 
     มีประสบการณปานกลาง 
     ไมมีประสบการณ 

  (๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
    ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
    อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 



  (๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
    ไมตองทํารายงานการศึกษา 
    ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ 
  1. คัดเลือกบุคคล/พื้นที่เปาหมายอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน เพื่อบูรณาการสงเสริมใหเกษตรกร
รวมดําเนินงานในกระบวนการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งในการดําเนินงาน เพื่อใหโครงการมีความยั่งยืน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ และดําเนินการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง เพื่อรับทราบปญหาในการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานแกผูที่เก่ียวของ 

3. ประสานเชื่อมโยงเครือขายทั้งภาครัฐและเอกสารอยางตอเนื่อง 
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด 

  ไมมี 

 



(หนวย : บาท)
งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถาม)ี

โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปาในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 1,914,000  
งบดําเนินงาน 1,914,000  
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 60,000       
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 1,086,850  
 - คาวัสด(ุระบุรายการ) 767,150     
งบลงทุน -            
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ 737,000    หนวยดําเนินการ : ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง)
งบดําเนินงาน 737,000    
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 36,000       
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 331,550     
 - คาวัสด(ุระบุรายการ) 369,450     
งบลงทุน -            
กิจกรรมที่ 1.1  : กิจกรรมแหลงเรียนรู ฐานเรียนรู รวบรวมสายพันธุอาโวคาโด 196,400    
1. งบดําเนินงาน 196,400    
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน (ระบุรายการ) -            
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) 96,400      
  (1) คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 86,400       คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาที่จํานวน 5 คนๆ ละ 240 บาท x 72 วัน
 (2) คาจางเหมาบริการ 10,000       คาจางเหมาปรับพื้นที่
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ) 100,000    
 (๑) วัสดุการเกษตร 40,000       

20,000       คาตนพันธุอาโวกาโดทุกสายพันธุ
20,000        คาวัสดุในการบริหารจัดการแปลง ระบบนํ้า

 (2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000       คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 12 เดือนๆละ 2 คร้ังๆละ 2,500 บาท
2. งบลงทุน -            

รวมคาใชจายกิจกรรม ที่   1.1 196,400    

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1.2 : กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด 260,100    
1. งบดําเนินงาน 260,100    
1.1 คาตอบ ใชสอยและวัสดุ 260,100    
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ) 7,200        
  (1) คาตอบแทยวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 7,200          คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๑ คน X ๖ ชั่วโมง X ๖๐๐ บาท X ๒ รุน
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) 52,900      
 (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 52,900      

33,000       คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 2 รุนๆละ 2 วันๆละ 55 คนๆละ 1 มื้อๆละ 
150 บาท

15,400       คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขาฝกอบรม จํานวน 2 รุนๆละ 2 วันๆละ 55 คนๆละ 2 
มื้อๆละ 35 บาท

 (2) คาจางเหมาบริการ 4,500         
4,500         คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 100 ชุดๆ ละ 45 บาท

- คาวัสดุ(ระบุรายการ) 200,000    
  (1) วัสดุสนามและการฝก 50,000       คาวัสดุการฝกอบรมการเปล่ียนยอดพันธุดี เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได ไดแก ตนพันธุอโวคา

โดยอดพันธุดีตนสตอกอาโวคาโด วัสดุอุปกรณในการเปลี่ยนยอด ฯลฯ จํานวน 100 ชุดๆ ละ 500
 บาท (ตนสต็อกอาโวคาโด ความสูง 35 น้ิวขึ้นไปจํานวน 1,020 ตนๆละ 35 บาท = 35,700 
บาท, ยอดพันธุดีอาโวคาโดกิ่งสมบูรณ 1,020 กิ่งๆ ละ 5 บาท = 5,250 บาท, พาราฟลมกวาง 4
 น้ิว ยาว 125 ฟุต จํานวน 2 มวนๆ ละ 850 บาท = 1,700 บาท, เทปพันกิ่ง 1 น้ิว ยาว 50 
เมตร หนา 17 ไมครอน จํานวน 105 มวนๆ ละ 35 บาท = 3,650 บาท, คัตเตอร ขนาด 18 
มม. ดามจับเฉียง 45 องศา ขนาด 4.7*15.5*1.5 มม. 105 อันๆ ละ 35 บาท = 3,650 บาท

140,000     คาตนสตอคอะโวกาโด เพื่อสนับสนุนใหแกเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรม  จํานวน  100 คน ๆ ละ
 40 ตน ๆ ละ 35 บาท

 (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000       คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
2. งบลงทุน -            

รวมคาใชจายกิจกรรม ที่  1.2 260,100    



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1.3 : กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปใหผลิตภัณฑอาโวคาโด 280,500    
1.งบดําเนินงาน 280,500    
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 280,500    
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ) 28,800      
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 28,800       คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง x1,200 บาท x 4 วัน
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) 182,250    
 (1) คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 9,600         คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 5 คนๆ ละ 240 บาท x 8 วัน
 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 70,400       

48,000       คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 8 คร้ังๆละ 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท
22,400       คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน  8    คร้ังๆละ 40 คนๆละ 2 มื้อๆ

ละ 35 บาท
 (3) คาจางเหมาบริการ 102,250     

100,000     คาจางเหมาพัฒนาออกแบบพัฒนาแพ็คเกจจ้ิง จํานวน 4 ผลิตภัณฑๆ ละ 25,000 บาท
2,250         คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 30 ชุดๆ ละ 75 บาท

1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ) 69,450      
 (1) วัสดุสนามและการฝก 25,000       คาวัสดุประกอบการฝกอบรม จํานวน 5 วันๆละ 5,000 บาท

1.ไอศกรีมอาโวคาโด (นมสด ขนาดบรรจุ 1000 มล. จํานวน 10 กลองๆ ละ 98 บาท = 980 
บาท, วิปปงครีม ขนาด 250 มล. จํานวน 5 ขวดๆ ละ 155 บาท = 775 บาท, นมผง ขนาด 1 
กก. จํานวน 4ถุงๆ ละ 245 บาท = 980 บาท, นํ้าตาลทราย ขนาด 1 กก. จํานวน 20 ถุงๆ ละ 
25 บาท = 500 บาท, สารคงตัว ขนาดบรรจุ 500 กรัม จํานวน 1 ถุง 850 บาท, เกลือปน 
ขนาด 100 กรัม จํานวน 5 ถุงๆ ละ 10 บาท = 50 บาท, กลิ่นวนิลา 30 มล./ขวด จํานวน 10 
ขวดๆ ละ 26 บาท = 260 บาท, สีผสมอาหาร 30 มล./ขวด จํานวน 3 ขวดๆ ละ 20 บาท = 
60 บาท, ถวยไอศกรีม บรรจุ 50 ถวย/พ็ค ขนาด 8 ออนซ จํานวน 5 แพ็คๆ ละ 65 บาท = 
325 บาท, ทอปปปง (ผลไมเชื่อม) จํานวน 1 หอๆ ละ 220 บาท)
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2. นํ้าสลัดอาโวคาโด (ไขไกเบอร 0 จํานวน 5 แผงๆ ละ 117 บาท = 585 บาท, เกลือปน ขนาด
 100 กรัม จํานวน 4 ถุงๆ ละ 10 บาท = 40 บาท, พริกไทยปน ขนาด 500 กรัม จํานวน 2 
ถุงๆ ละ 450 บาท = 900 บาท, มัสตารด 170 กรัม จํานวน 10 ถุง ๆละ 75 บาท = 750 
บาท, นํ้าตาลทรายขาว บรรจุ 1 กก. จํานวน 21 ถุงๆละ 25 บาท = 525 บาท, นํ้าสมสายชู 5%
 ขนาด 3 ลิตร จํานวน 10 ขวดๆ ละ 65 บาท = 650 บาท, นํ้ามันรําขาว บรรจุ 1 ลิตร จํานวน 
10 ขวดๆ ละ 125 บาท = 1250 บาท, นมขนหวานขนาด 385 กรัม จํานวน 10 ถุงๆละ 30 
บาท = 300 บาท)
3.สบูอาโวคาโด (หัวเชื้อสบูกอน บรรจุ 1 กก. จํานวน 10 ถุงๆละ 185 บาท = 1850 บาท, 
แมพิมพสบูซิลิโคนวงรี 80 มล. จํานวน 5 ชิ้นๆ ละ 220 บาท = 1100 บาท, แอลกอฮอล 70%
 บรรจุ 100 มล. จํานวน 5 ขวดๆ ละ 100 บาท = 500 บาท, ไซริ้ง 20 มล. 10ชิ้น/แพ็ค 
จํานวน 1 แพ็ค 250 บาท, แผนฟลมยืดถนอมอาหาร ขนาด 60 ม. จํานวน 3 มวนๆ ละ 130 
บาท = 390 บาท, กลองกระดาษคราฟไซส 6.5*7.5*2.7 ซม. บรรจุ 20 ชิ้น/แพ็ค จํานวน 4 
แพ็คๆ ละ 65 บาท = 260 บาท, หัวนํ้าหอม บรรจุ 10 มล. จํานวน 10 ขวดๆ ละ 65 บาท = 
650 บาท)
4. แชมพูอาโวคาโด (หัวเชื้อแชมพู บรรจุ 1 กก. จํานวน 15 ถุงๆ ละ 120 บาท = 1800 บาท, 
ขวดพลาสติกใส PET+หัวปม 250 มล. จํานวน 102 ขวดๆ ละ 25 บาท = 2550 บาท, หัว
นํ้าหอม ขนาดบรรจุ 10 มล. จํานวน 10 ขวดๆละ 65 บาท = 650 บาท)
5.ครีมนวดผมอาโวคาโด (หัวเชื้อครีมนวดผม บรรจุ 1 กก. จํานวน 10 ถุงๆละ 180 บาท = 
1800 บาท, ขวดพลาสติกใส PET +หัวปม ขนาด 250 มล. จํานวน 102 ขวดๆ ละ 25 บาท =
 2550บาท, หัวนํ้าหอม ขนาด 10 มล. จํานวน  10 ขวดๆ ละ 65 บาท = 650บาท)

 (2) วัสดุสํานักงาน 10,450       คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ A4 จํานวน 5 รีมๆละ 135 บาท = 675 บาท, สมุดสันลวด B5 50 
แผนรวมปก จํานวน 30 เลมๆ ละ 60 บาท = 1,800 บาท, ปากกาลูกลื่น สีนํ้าเงิน ขนาด 0.5 
มม. จํานวน 30 ดามๆ ละ 10 บาท = 300 บาท, ปากกาเคมีชนิด 2 หัว คละสี 12ดาม/กลองๆ
 ละ 180 บาท, ปกรายงานสี A4 160 แกรม ขนาด 8.25*11.75 น้ิว จํานวน 50 แผน ราคา 
135 บาท, แทนประทับนํ้าเงิน N02 จํานวน 3 อันๆ ละ 40 บาท = 120 บาท, กระดาษสราง
แบบ 50 แผนๆละ 5 บาท = 250 บาท, ถาน AA (ใสไมค) 4กอน/แพ็คๆ ละ 78 บาท จํานวน 5
 แพ็ค = 390 บาท, กระเปาเอกสาร A4 ฝาเปดปดแบบกระดุม 30 อันๆ ละ 220 บาท = 
6,600 บาท)
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 (3) วัสดุคอมพิวเตอร 10,000       คาวัสดุคอมพิวเตอร (ปากกาเขียนซีดี 2 หัว 0.5 มม. จํานวน 5 ดามๆ ละ 20 บาท = 100 บาท,
 ตลับหมึกเครื่องปร้ิน HP 1020 จํานวน 3 ตลับๆ ละ 2,950 บาท = 8,850 บาท, แผนบันทึก
ขอมูล DVD-R 16x sony 4.7 Gb 120 min จํานวน 30 แผนๆ ละ 35 บาท = 1,050 บาท)

 (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,000       คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8 คร้ังๆ ละ 3,000 บาท
2. งบลงทุน -            

รวมคาใชจายกิจกรรม ที่   1.3 280,500    
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่   1 737,000    

กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัด และกาแฟอาราบิกา คุณภาพ 1,177,000  หนวยดําเนินการ : ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง และแมจอมหลวง)
งบดําเนินงาน 1,177,000  
- คาตอบแทน(ระบุรายการ) 24,000      
- คาใชสอย(ระบุรายการ) 755,300    
 - คาวัสด(ุระบุรายการ) 397,700    
งบลงทุน -            
กิจกรรมที่ 2.1  : กิจกรรมการผลิตตนกลาพันธุดี     987,090
กิจกรรมยอยที่ 2.1.1  : การผลิตตนกลามะคาเดเมียพันธุดี     412,490
1. งบดําเนินงาน 412,490    
1.1 คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ 412,490    
1.1.1 คาตอบแทน -            
1.1.2 คาใชสอย 280,000    
 (1) คาจางเหมาบริการ 280,000    

40,000       คาจางเหมา เพาะกลา และยายกลาลงถุง
 - คาจางเหมาเตียมดิน ขนาดถุง 3.5"x 12" 10,000 x 0.67 บาท/ถุง = 6,700
 - จางผสมดิน 10,000 x 0.7 บาท/ถุง = 7,000
 - กรอกดินใสถุงขนาด 3.5"x 12" 10,000 x 2.00 บาท/ถุง = 20,000
 - ขนยายถุงใสดินเขาเรือนเพาะชํา 10,000 x 0.40  บาท/ถุง = 4,000
 - นําเมล็ดลงปลูกแปลงเพาะ 10,000 x 0.230 บาท/ถุง = 2,300

240,000     คาจางเหมาดูแล แปลงตนพันธุและในโรงเรือนเพาะชํา จํานวน 2 คน รวม 12 เดือนๆละ 
10,000 บาท
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1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ) 132,490    
 (1) คาวัสดุการเกษตร 132,490    

20,000       คาเมล็ดกลาพันธุมะคาเดเมียพันธุดี 10,000 x 2 = 20,000
44,000       คาวัสดุเพาะกลาและตนกลา

 - ทรายเพาะเมล็ดเพื่อผลิตตนตอ 10,000 x 0.25  บาท/เมล็ด = 2,500
 - คาดินผสมวัสดุปลูก 10,000 x 2.0  บาท/ถุง = 20,000
 - ขุยมะพราว 10,000 x 0.60  บาท/กิ่ง = 6,000
 - ดินดํา (1 ลํารถ = 5 คิว) 2,000
 - แกลบดํา (1 ลํารถ = 7 คิว) 4,500
 - แกลบดิบ (1ลํารถ=7คิว) 3,500
 - ถุงพลาสติกดํา ขนาดถุง 3.5"x 12" 0.55 x 10,000 = 5,500

15,490       คาปุย สําหรับตนแมพันธุ และเพาะกลา
 - ปุย 46-0-0  10 x 670 = 6,700
 - ปุย 15-15-15  5 x 1,020 = 5,100
 - ปุย 8-24-24  3 x 1,230 = 3,690

53,000       คาวัสดุอุปกรณ และระบบนํ้า
 - สแลนพรางแสง 50 % ขนาด 4 เมตร x 100 เมตร 2 x 5,400 = 10,800
 - คลิปลอคสปริง 3/4 น้ิว 410 x 10 = 4,100
 - สายรัดโรงเรือน 10 x 1,250 = 12,500
 - พลาสติกใส 150 ไมครอน (4 เมตร) 12,000 x 2 = 24,000
 - ทอ PE 1 น้ิว 1 มวน  1 x 1,600 = 1,600

กิจกรรยอยที่ 2.1.2 : การผลิตตนกลากาแฟอะราบิกาพันธุดี     363,800
1. งบดําเนินงาน 363,800    
1.1 คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ 363,800    
1.1.1 คาตอบแทน -            
1.1.2 คาใชสอย 227,000    
 (1) คาจางเหมาบริการ 227,000    
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107,000     คาจางเหมาเพาะชํากลาลงถุง
 - คาจางปลูกกาแฟลงถุงชํา 100,000 x 0.20 บาท/ถุง = 20,000
 - คาถอนคัดแยกตนกลาจากแปลงเพาะ 100,000 x 0.11  บาท/ตน = 11,000
 - เตียมดิน ขนาดถุง 2.5"x 6"  100,000 x 0.36 บาท/ถุง = 36,000
 - จางผสมดิน 100,000 x 0.15 บาท/ถุง = 15,000
 - กรอกดินใสถุงขนาด 2.5"x 6" 100,000 x 0.25 บาท/ถุง = 25,000

120,000     คาจางเหมาดูแลรักษาตนกลา จํานวน 1 คน รวม 12 เดือนๆละ 10,000 บาท
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ) 136,800    
 (1) คาวัสดุการเกษตร 136,800    

65,800       คาวัสดุเพาะกลา และตนกลา
 - คาดินผสมวัสดุปลูก 100,000 x 0.56 บาท/ถุง = 56,000
 - ปายชื่อ ปากกาเมจิก กระดาษ  100,000 x 0.05 บาท/ถุง = 5,000
 - เมล็ดกาแฟ 4 x 1,200 กก./บาท = 4,800

20,000       คาอุปกรณ เพาะถุงพลาสติกดํา
 - ถุงพลาสติกดํา ขนาดถุง 2.5"x 6" 0.2 x 100,000 = 20,000

51,000       คาวัสดุอุปกรณ และระบบนํ้า
 - สแลนพรางแสง 80 % ขนาด 2 เมตร x 100 เมตร 4 x 2,700 = 10,800
 - คลิปลอคสปริง 3/4 น้ิว 395 x 10 = 3,950
 - สายรัดโรงเรือน 5 x 1,250 = 6,250
 - พลาสติกใส 150 ไมครอน (4 เมตร) 12,000 x 2 = 24,000
 - ทอ PE 1 น้ิว 3 มวน  3 x 1,600 = 4,800
 - ชุดมินิสปริงเกอร 40 ชุด 40 x 30 = 1,200

กิจกรรยอยที่ 2.1.3 : การผลิตตนกลาเกาลัดจีนพันธุดี     210,800
1. งบดําเนินงาน 210,800    
1.1 คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ 210,800    
1.1.1 คาตอบแทน -            
1.1.2 คาใชสอย 140,000    
 (1) คาจางเหมาบริการ 140,000    
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20,000       คาจางเหมาเพาะกลา และยายกลาลงถุง
 - นําเมล็ดลงปลูกแปลงพาะ 10,000 x 2.0 บาท/ถุง = 20,000

120,000     คาจางเหมาดูแลรักษาตนกลา จํานวน 1 คน รวม 12 เดือนๆละ 10,000 บาท
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ) 70,800      
 (1) คาวัสดุการเกษตร 70,800      

7,000         เมล็ดตนพันธุเกาลัดจีนพันธุดี 5,000 ตน x 1.4 บาท
19,900       คาวัสดุเพาะกลาและตนตอ

 - คาดินผสมวัสดุปลูก 5,000 x 1.80  บาท/ถุง = 9,000
 - ดินดํา (1 ลํารถ = 5 คิว) 1,900
 - แกลบดํา (1 ลํารถ = 7 คิว) 4,500
 - แกลบดิบ (1ลํารถ=7คิว) 3,500
 - ถุงพลาสติกดํา ขนาดถุง 2.5"x 6" 0.2 x 5,000 = 1,000

8,060         คาปุยสําหรับตนแมพันธุ และตนกลา
 - ปุย 46-0-0  5 x 670 = 3,350
 - ปุย 15-15-15  3 x 1,020 = 3060
 - ไบโฟลาน*1ลิตร 5 ขวด 5 x 170 = 850
 - 21-21-21 *1 กก. 5 ถุง 5 x 160 = 800

35,840       คาอุปกรณ และระบบนํ้า
 - สแลนพรางแสง 50 % ขนาด 4 เมตร x 100 เมตร 2 x 5,400 = 10,800
 - พลาสติกใส 150 ไมครอน (4 เมตร) 12,000 x 1 = 12,000
 - คลิปลอคสปริง 3/4 น้ิว 399 x 10 = 3,990
 - สายรัดโรงเรือน 5 x 1,250 = 6,250
 - ทอ PE 1 น้ิว 1 มวน  1 x 1,600 = 1,600
 - ชุดมินิสปริงเกอร 40 ชุด 40 x 30 = 1,200

รวมคาใชจายกิจกรรม ที่   2.1 987,090    
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กิจกรรมที่ 2.2 : การอบรมถายทอดเทคโนโลยี สูเกษตรกรผูนํา จํานวน 200 ราย
เรื่อง การผลิตมะคาเดเมีย และกาแฟอะราบิกา อยางถูกตองและเหมาะสม

    168,055

1. งบดําเนินงาน 168,055    
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 168,055    
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ) 24,000      
 (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 24,000       

18,000       จํานวน 2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 5 รุน
6,000         จํานวน 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท x 5 รุน

1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) 93,600      
 (1) คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ 19,600       

9,600         คาเบ้ียเลี้ยง 4 คน x 240 บาท x 2 วัน x 5 คร้ัง,
10,000       คาที่พัก 4 คน x 500 บาท x 1 คืน x 5 คร้ัง

 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 64,000       คาใชจายในการฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 5 รุนๆละ 40 คน

30,000       คาอาหารกลางสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 5 รุนๆละ 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
14,000       คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 5 รุนๆละ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท

20,000       คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขาอบรม  จํานวน 5 รุนๆละ 40 คนๆละ 100 บาท
 (3) คาจางเหมาบริการ 10,000       

10,000       คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 200 ชุด ๆ ละ 50 บาท
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ) 50,455         
 (1) วัสดุสนามและการฝก 42,955       คาวัสดุอุปกรณการฝกอบรม จํานวน  5 รุน

10,000       คาวัสดุสํานักงาน  10,000 บาท (สมุดบันทึก ปากกา แฟม)
32,955       คาวัสดุอุปกรณในการสาธิต การขยายพันธุมะคาเดีย และเกาลัดจีน

 (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,500         คานํ้ามันเชื้อเพลิง
2. งบลงทุน -            

รวมคาใชจายกิจกรรม ที่  2.2 168,055    



งบรายจาย - รายการ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2.3 : สํารวจพื้นที่เกษตรกร ติดตามผลแปลงปลูกพืชผสมผสาน 
มะคาเดเมีย กาแฟอะราบิกา และเกาลัดจีน ขยายผลในแปลงเกษตรกร 
จํานวน 200 ราย

      21,855

1. งบดําเนินงาน 21,855      
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 21,855      
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ) -            
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ) 14,700      
 (1) คาเบี้เลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 14,700      

7,200         เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 3 คน คนละ 240 บาท x 10 วัน
7,500         คาที่พักเจาหนาที่ 3 คนคนละ 500 บาท x 5 คืน

1.1.3 คาวัสดุ 7,155        
 (1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,155         คานํ้ามันเชื้อเพลิง
2. งบลงทุน -            

รวมคาใชจายกิจกรรม ที่   2.3 21,855      
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่   2 1,177,000  



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
 ลําดับความสําคัญ...36... 
ชื่อโครงการ   ฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture)                                   
กิจกรรมหลัก 1. การพัฒนาความรูและสงเสริมการใชเครื่องหมายฮาลาลในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ
การเกษตร  และการศึกษาดูงาน 

2. การพัฒนาเครือขาย และสรางเกษตรฮาลาลตนแบบ (10 เครือขาย และ 5 ตนแบบ) 
3. การบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม    

วงเงิน  2,000,000  บาท 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเดน็ยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 

แผนงาน ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล 

หนวยดําเนินการหลัก : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  

ผูรับผิดชอบ : นายสมพล  แสนคํา  ตําแหนง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม  

สถานที่ติดตอ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา  ตําบล
ชางเผือก  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50300  
                   หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2478-9   
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)      

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง ยั่งยืน โดยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ เพื่อใหหลุดพนจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) กล
ยุทธปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรและสรางความมั่นคงทางอาหาร 

  ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความสามารถในการ
แขงขันของสินคา บริการ การคาและการลงทุน 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตรที่ 3 
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

  นโยบายรัฐบาลดานเกษตรเพื่อประชาชนตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนตองมี
อาหารเพียงพอสําหรับประชาชนทั่วไป อาหารที่ผลิตตองปลอดภัยและไดมาตรฐานปลอดจากสารปนเปอน มี
คุณคาทางโภชนาการและเปนพื้นฐานในการผลิตเพื่อการสงออก 

  จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อตอบ
วิสัยทัศน “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง City of life and Prosperity เมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาและ
ผูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมืองที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุนสู
สากล 

 
 
 
 



(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : ดวยศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางของ
ภาคเหนือ ดานเศรษฐกิจ ดานการคา (สงออก-นําเขา คาสง- คาปลีก) ดานการลงทุน ดานคมนาคม ดานบริการ
สุขภาพ ดานการศึกษา ดานเกษตรกรรม ดานหัตถกรรม ดาน ICT และมีเครือขายภาครัฐรวมเอกชนที่เขมแข็ง  
รวมถึงภาคการผลิตสินคา และบริการที่ยังสามารถยกระดับและสงเสริมใหเปนศูนยกลางดานการผลิตสินคาและ
บริการที่ถูกตองตามหลัก Halal รวมถึงมีภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS ได  นําไปสูการลงทุน
การผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑฮาลาลของไทยใหสอดคลองกับความตองการ และมีมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดเชียงใหมที่ถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของจังหวัดใน
ภาคเหนือ รวมทั้งขอไดเปรียบดานศักยภาพการทองเที่ยวและเปนประตูไปสูจังหวัดอื่นๆ อีกทั้งมีผูประกอบการ
ผลิตสินคา และบริการตามหลักฮาลาลจํานวนมาก จึงมีความจําเปนเพื่อการพัฒนาใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
ฮาลาลของภาคเหนือ และสนับสนุนผูผลิตสินคาฮาลาลเพื่อสงเสริมและขยายการพัฒนาแหลงผลิตสินคาฮาลาล  
และพัฒนาระบบการจัดการใหถูกตองตามหลักเกณฑมาตรฐานฮาลาล ยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการสินคา
ฮาลาล  สราง Brand สินคาผลิตภัณฑฮาลาลของไทย 
  ทั้งนี้คําวา Halal หรือ “ฮาลาล” เปนคําภาษาอาหรับมีความหมายทั่วไปวา อนุมัติ เมื่อนํามาใชในทาง
ศาสนา จะมีความหมายวา สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ (เชนอนุมัติใหกิน อนุมัติใหดื่ม อนุมัติใหทํา อนุมัติใหใชสอยเปนตน )
ในขณะที่อาหารฮาลาล ซึ่งเปนอาหารที่ชาวมุสลิมสามารถบริโภคไดอยางถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามเปน
ผลิตภัณฑอาหารสงออกท่ีสําคัญของไทย ซึ่งมีศักยภาพทางการตลาดโดยประชากรมุสลิมทั่วโลก จํานวน ๑,๘๐๐ 
ลานคน หรือ รอยละ ๒๕ ของประชากรโลกมีการบริโภคอาหารฮาลาล เปนมูลคาปละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-
๒๐๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ประเทศไทยสามารถสงออกผลิตภัณฑอาหารฮาลาลไดเพียงปละ ๒๗๕ 
ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ ๐.๑๘ ของมูลคาอาหารฮาลาลของโลกเทานั้น   โดยคาดวาภายในป ๒๐๓๐ จะมี
จํานวนมุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเปน ๒.๒ พันลานคน และคิดเปนรอยละ ๒๖.๔ ของจานวนประชากรทั้งโลก ซึ่งจาก
จานวนประชากรชาวมุสลิมจานวนมหาศาลนี้ทาใหตลาดสินคา ฮาลาล ทั้งที่เปนอาหารและไมใชอาหาร ตั้งแต 
เครื่องสําอาง เครื่องดื่ม ซอสปรุงรส นาผลไม เสื้อผา รวมจนถึงภาคบริการ เชน ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล 
เปนตน 
  ขณะที่โอกาสของจังหวัดเชียงใหมในการเปนศูนยกลางผลิตสินคาเกษตรแปรรูป อาหารและบริการดาน 
Halal จึงมีสูงเนื่องจากเปนแหลงผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญ/แหลงผลิตอาหารแปรรูป/แหลงผลิตสินคา SMEs และ
หัตถกรรมเพ่ือสงออก /แหลงทองเที่ยวที่ไดรับการยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ เปนจุดยุทธศาสตร
เชื่อม ตอไปยังประเทศเพื่อนบาน (GMS และ AEC) / มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหมมีศูนย
วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหมที่ไดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2555 มีตัวแทน
กงสุล ตางประเทศ หลายประเทศประจําจังหวัดเชียงใหม 
  นอกจากนั้น ในอนาคตการเปดตลาดการคาเสรีอาเซียนหรือ AEC จะเกิดขึ้นในป 2558 จึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่ควรจะสงเสริมศักยภาพและการใชทรัพยากรในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือทั้ง ดานวัตถุดิบ การ
ใหบริการที่สามารถตอยอดสูตลาดอาเซียนและตลาดโลกได นอกจากอุตสาหกรรมอาหารแลวยังมีสินคา และ
บริการที่สามารถพัฒนาตอยอดได อาทิเชน การบริการอาหารฮาลาล เพื่อการทองเที่ยว   ( Halal Food 
Services for Tourism) จึงมีความจําเปนในการจัดเตรียมสินคา และบริการดานการทองเที่ยวใหถูกตองตาม
หลักที่ศาสนา เชน การใหบริการอาหารฮาลาล รวมถึงอุตสาหกรรมใหมที่กําลังจะโอกาสทางการคาในดานของ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่มีมิติของฮาลาล เขาไปเก่ียวของมาก อาทิเชน เครื่องสําอาง ยา และสมุนไพร  การบริการตางๆ 
ไดแก ภัตตาคาร โรงแรม สปา-นวดแผนไทย แฟชั่น การแตงกาย และบริการทางการแพทย (Halal Medical 
Hub) เครื่องนุมหมที่ผลิตจากหนังสัตว และเสนใยจากสัตว เปนตน ประเทศไทยสามารถสงออกผลิตภัณฑอาหาร
ฮาลาลไดเพียงปละ 275 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 0.18 ของมูลคาอาหารฮาลาลของโลกเทานั้น 



  ขณะที่ลาสุดคณะรัฐมนตรีไดกําหนดการบูรณาการยุทธศาสตรในระดับพ้ืนที่ โดยนํานโยบายเรงดวน 16 
ขอ นโยบายสําคัญ 9 ขอ และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนป 2558 มาใชในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดซึ่งกําหนดใหอาหารฮาลาลเปนนโยบายสําคัญลําดับที่ 2 รองจากนโยบายครัวไทยสูครัวโลก  จึงเปน
โอกาสที่ในพ้ืนที่จะเรงดําเนินโครงการตามนโยบายที่กําหนดไว   
  ดั้งนั้น สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมจึงรวมกับหอการคาจังหวัดเชียงใหม พิจารณาในการดําเนิน
โครงการฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture) เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในอนาคต 
รวมถึงผลักดันยุทธศาสตรดานฮาลาลของเชียงใหมใหสามารถเปดตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดอันจะสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมไดอยางยั่งยืนตอไป 
   ความเรงดวน : ในปจจุบันจังหวัดเชียงใหมยังขาดยุทธศาสตรและการวางแผนการบริหาร
จัดการฮาลาลอยางเปนระบบ/ขาดการสงเสริมการผลิตและการตลาดสินคาและบริการฮาลาล/ขาดการเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับฮาลาล/ขาดงบประมาณและโครงการสงเสริมฮาลาลของจังหวัด ตลอดจนระบบการใหมาตรฐาน 
Halal ยังไมแพรหลายและ กลุมผูประกอบการยังใหความสําคัญนอย ซึ่งปจจุบันมีผูประกอบการที่ไดรับ
มาตรฐาน Halal ในจังหวัดเชียงใหมเพียง 80 รายเทานั้น ซึ่งถือวาอยูในระดับที่นอยมาก ดังนั้นจึงจําเปนที่
จะตองเรงดวนที่จะสงเสริมมาตรฐานและการตลาดสินคา Halal สูสากล  โดยใชกระบวนการเครือขาย การ
พัฒนาคุณภาพ การใชระบบขอมูลสารสนเทศ รวมถึงการทําตลาดเชิงรุกในตลาดเปาหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันระยะยาวตอไป ลาสุดคณะรัฐมนตรีไดกําหนดการบูรณาการยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ โดยนํานโยบาย
เรงดวน 16 ขอ นโยบายสําคัญ 9 ขอ และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนป 2558 มาใชในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งกําหนดใหอาหารฮาลาลเปนนโยบายสําคัญลําดับที่ 2 รองจากนโยบายครัวไทยสูครัวโลก  
จึงเปนโอกาสที่ในพื้นที่จะเรงดําเนินโครงการตามนโยบายที่กําหนดไว จังหวัดเชียงใหมจึงควรผลักดันยุทธศาสตรดาน
ฮาลาลเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมอยางเปนระบบและเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ การคา 
ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และวัฒนธรรมอยางบูรณาการเนื่องจากฮาลาลเปนการสรางแบรนด และความ
นาเชื่อถือท่ีสําคัญของจังหวัดที่จะดึงดูดผูบริโภคและนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศมุสลิม ที่นับวันจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นเขาสูจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือในอนาคต และควรจะสนับสนุนดําเนินโครงการอยางตอเนื่องและ
ยกระดับเปนระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและอาเซียนในอนาคตได   

(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ   

  1. เพื่อพัฒนาสงเสริมใหเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดเชียงใหมนํามาตรฐานฮาลาล
เปนสวนเพิ่มชองทางการตลาดและผลิตสนิคาการเกษตร 
  2. เพื่อพัฒนาองคความรูในดานการผลิตสินคาเกษตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิต
อาหารของจังหวัดเชียงใหม และเพิ่มจํานวนของผูประกอบการ SMEs ใหมีมาตรฐานถูกตองตามบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลามและไดรับการรับรองจากองคกรศาสนา  
  3. เพื่อสงเสริมการเปดตลาดการบริการฮาลาลของจังหวัดเชียงใหมสูตลาดที่มีศักยภาพ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ดําเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ป   เริ่มตนป ต.ค. 2562        สิ้นสุดป ก.ย. 2563  
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)    
    10 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอสารภี เชียงดาว สะเมิง สันปาตอง ดอยหลอ แมวาง ฝาง แมแตง 

พราว และดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 



(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(3.1)  กลุมเปาหมาย    
   - เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผูผลิตสินคาเกษตร  ผูประกอบการ SMEs                                         

(3.2)  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

    - เกษตรกร หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการการผลิตสินคาเกษตร ผูแปรรูป      
       - ผูประกอบการดานผลิต และสงออกสินคาดานสินคาเกษตร Halal ในพื้นท่ี 

 (๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ  
     ตัวชี้วัด 
     1. เกษตรกรไดรับความรูและสงเสริมการใชเครื่องหมายฮาลาล จํานวน 160 ราย 

     2. เกิดเครือขายการผลิตฮาลาล จํานวน 10 เครือขาย 
3. สรางเกษตรฮาลาลตนแบบ จํานวน 5 ตนแบบ 

 (๔.๒)  ผลผลิต 
      1. เกษตรกร/กลุมเกษตรกรพัฒนาการผลิตเพื่อเตรียมความพรอมในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล 

 2. เกิดเครือขายการผลิตการเกษตรฮาลาลและเกษตรฮาลาลตนแบบในจังหวัดเชียงใหม  
(๔.๓) ผลลัพธ 

 สงเสริมเกษตรกร ผูประกอบการ ผูผลิตสินคาเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหมที่
เกี่ยวของกับการใหบริการดาน Halal สามารถปรับตัวเตรียมความพรอม และเพิ่มขีดความสามารถรับกับการ
แขงขันในเวที GMS-AEC ตลอดจน เกิดการพัฒนาสินคา ในดานรูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความ
ตองการของตลาด GMS-AEC  อันเปนการเกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคา การลงทุนอยางเปนรูปธรรมอัน
จะนําไปสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในพ้ืนที่ และเพ่ิมมูลคาการคา การลงทุนของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ไดในอนาคต 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
     เชิงบวก :   

1. เกษตรกร ผูประกอบการธุรกิจดานสินคาเกษตร  ผูสนใจที่จะผลิตแบบฮาลาล และเกษตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม  สามารถปรับตัวเตรียมความพรอม และเพิ่มขีดความสามารถรับ
กับการแขงขันในเวที GMS-AEC 

2. เกิดการพัฒนาสินคาการเกษตร ใหมีคุณภาพ มาตรฐานถูกตองตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามและ
ไดรับการรับรอง 
จากองคกรศาสนา  

3. เพิ่มมูลคาการคา  การลงทุนในจังหวัดเชียงใหมและกลุมจังหวัด 
4. เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมมีรายไดเพิ่มขึ้น 

     เชิงลบ :  ไมม ี  
 
 
 
 
 
 
 



(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)     
        

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค. - ม.ีค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย. 
63 

ก.ค. - ก.ย. 
63 

1 กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาความรู
และสงเสริมการใชเครื่องหมายฮา
ลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
การเกษตร และการศึกษาดูงาน 

 
 

2 กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาเครือขาย 
และสรางเกษตรฮาลาลตนแบบ                                                 
(10 เครือขาย และ 5 ตนแบบ) 

 
 

3 กิจกรรมท่ี 3 : การบริหารจัดการ
ในการดําเนนิกิจกรรม 

  
 

 
 

 
 

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง    จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 2,000,000 บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 

(๘) ความพรอมของโครงการ 
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แต
อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
................................................................................ 

 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
........................................................................... 

 ไมม ี
 
 
 
 
 



(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ    มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
 มีประสบการณปานกลาง 
 ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ 
 : ไมม ี
 (๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :   ไมม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

จังหวัด เชียงใหม

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด

โครงการ : ฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture) 2,000,000                   หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนาความรูและสงเสริมการใชเครื่องหมาย 1,370,350                   

ฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตร และการศึกษาดูงาน

(จํานวน 2 วัน เกษตรกร 160 ราย)

กิจกรรมยอย 1.1 การพัฒนาความรูและสงเสริมการใชเครื่องหมาย 419,200                      

ฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตร (จํานวน 2 วัน เกษตรกร 160 ราย)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

คําชี้แจง

ฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตร (จํานวน 2 วัน เกษตรกร 160 ราย)

๑. งบดําเนินงาน 419,200                      

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 419,200                      

๑.๑.๑ คาตอบแทน 14,400                        

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,400                         คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก จํานวน 4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 404,800                      

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 28,800                         

4,800                            - คาที่พักวิทยากรบุคคลภายนอก จํานวน 4 คน ๆ ละ 1 คืนๆ ละ 1,200 บาท

24,000                          - คาพาหนะวิทยากร จํานวน 4 คน ๆ ละ 6,000 บาท
  (๖) คาจางเหมาบริการ 16,000                         - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 160 ชุด ๆ  ละ 100 บาท 

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 360,000                      

168,000                       

32,000                         

96,000                          - คาที่พักเกษตรกร จํานวน 80 หอง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,200 บาท 

64,000                          - คาพาหนะเกษตรกร จํานวน 160 คน 

๑.๑.๓ คาวัสดุ

๒. งบลงทุน

 - คาอาหาร จํานวน 160 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 350 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 160 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

คําชี้แจง

1.2 การจัดศึกษาดูงานตนแบบดานฮาลาล และการรวมออกบูธในงาน  Mihas 2020 มาเลเซีย 951,150                     

การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน (5 วัน 4 คืน  เกษตรกร 80 คน เจาหนาท่ี 14 คน) 

๑. งบดําเนินงาน 951,150                     

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 951,150                     

๑.๑.๑ คาตอบแทน -                              

๑.๑.๒ คาใชสอย 944,100                      

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 89,600                        

67,200                          - คาเชาที่พักเจาหนาที่ 14 คน ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 1,200 บาท 
16,800                          - คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาที่  14 คน ๆ ละ 5 วันๆ ละ 240 บาท 

5,600                            - คาพาหนะเจาหนาที่ 14 คน 5,600                            - คาพาหนะเจาหนาที่ 14 คน 
  (๖) คาจางเหมาบริการ 310,400                      

300,000                        - คาจางเหมารถตู 10 คัน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 6,000 บาท 

1,000                           

9,400                           

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 544,100                      

296,100                       

47,000                         

9,000                           

192,000                        - คาที่พักเกษตรกร 40 หอง ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 1,200 บาท 
๑.๑.๓ คาวัสดุ 7,050                          

  (๙) วัสดุสนามและการฝก 7,050                            - คาวัสดุในการฝกอบรมและดูงาน จํานวน 94 คน ๆ ละ 75 บาท

๒. งบลงทุน

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเครือขาย และสรางเกษตรฮาลาลตนแบบ (10 
เครือขาย และ 5 ตนแบบ) 388,000                      

๑. งบดําเนินงาน 388,000                      

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 388,000                      

 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 94 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 50 บาท  

 - คาของที่ระลึก จํานวน 6 แหง ๆ ละ 1,500 บาท

 - คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล จํานวน 1 ผืน ๆ ละ 1,000 บาท

 - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการดูงาน จํานวน 94 ชุด ๆ ละ 100 บาท

 - คาอาหาร 94 คน ๆ ละ 9 มื้อ ๆ ละ 350 บาท

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

คําชี้แจง

๑.๑.๑ คาตอบแทน 18,000                        

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000                          - คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก จํานวน 10 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 370,000                      

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 16,000                        

12,000                          - คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท จํานวน 5 วัน 
4,000                            - คาพาหนะเจาหนาที่ จํานวน 10 คน 

  (๖) คาจางเหมาบริการ 265,000                      

15,000                          - คาจางเหมาจัดทําเอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน 150 ชุด ๆ  ละ 100 บาท

250,000                        - คาธรรมเนียม กระบวนการลงพื้นที่ ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล 5 ราย

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 89,000                          (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 89,000                        

22,500                          - คาอาหาร  จํานวน 150 คน ๆ ละ 150 บาท จํานวน 1 วัน 
10,500                          - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
56,000                          - คาพาหนะเกษตรกร จํานวน 140 คน 

๑.๑.๓ คาวัสดุ

๒. งบลงทุน

กิจกรรมที่ 3 : การบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม 241,650                      

๑. งบดําเนินงาน 241,650                      

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 241,650                      

๑.๑.๑ คาตอบแทน -                              

๑.๑.๒ คาใชสอย 67,200                        

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 67,200                          - คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาที่ในการติดตามโครงการ จํานวน 14 คน ๆ ละ 240 บาท จํานวน 20 วัน

๑.๑.๓ คาวัสดุ 174,450                     

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 64,450                         - วัสดุสํานักงาน 64,450 บาท

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000                         - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 บาท

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร 50,000                         - วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท

๒. งบลงทุน

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
 ลําดับความสําคัญ...38... 
ชื่อโครงการ  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยการความสะดวกในการผลิต และการ
ประกอบธุรกิจ 
กิจกรรมหลักกอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสรางพ้ืนฐาน   วงเงิน 116,692,180  บาท 
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุนสูสากล 
แผนงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต และการ
ประกอบธุรกิจ 
หนวยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : นายศรัณยู  มีทองคํา ตําแหนง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
สถานที่ติดตอ ......ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม...... หมายเลขโทรศัพท 053112617  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :  
 (๑.1.1) ยุทธศาสตรชาติ  วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศที่พัฒนาแลวและสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 
โดยกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีเปาหมายใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิต bio-bases ที่สําคัญ เปนฐานการ
ผลิตอาหารที่ม่ันคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดีดานประมง 

(1.1.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส และยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเปาหมายการ
พฒันาภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจ สรางสรรคมูลคาสูง 

(1.1.๓) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลคาเพิ่มสูตลาดทั้ง
ในและตางประเทศ 

(1.1.๔) ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน 
การคา การลงทุน สูสากล 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : การพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ มีเปาหมายเพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่มีรายไดของประชาชนเปนตัวชี้วัดที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจในระดับฐานรากนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาใน
ดานตางๆ เพื่อใหมีความสอดคลอง และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
หนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาพื้นที่ คือ การคมนาคมขนสง เนื่องจากเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอรายได
และกําไรของครัวเรือน หากสามารถลดตนทุนไดก็สามารถเพิ่มรายไดของครัวเรือนอันเปนเศรษฐกิจฐานราก
ของสังคม ที่มีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจในระดับมหภาคและความสุขของชุมชนโดยรวม 

จังหวัดเชียงใหมประกอบดวย 25 อําเภอ และในพื้นที่แตละอําเภอมีสภาพบริบทของภูมิประเทศ 
และภูมิสังคม สภาพปญหา ความตองการที่มีความแตกตางกัน แตปญหาหนึ่งที่ยังคงเปนสิ่งสําคัญที่
ประชาชนในพื้นที่ตองการใหมีการพัฒนาอยางเรงดวน คือ การพัฒนาดานการคมนาคมขนสง ซึ่งเปน
ปจจัยพื้นฐานสําคัญที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา เมื่อการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดความสะดวกสบายแลว จะสงผลเกษตรกร ผูประกอบการ  และประชาชน



สามารถลดตนทุนการผลิต และการประกอบการทั้งที่ เปนเงิน และลดเวลาในการขนสงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาโดยเริ่มตนจากฐานรากจนขยายไปสูระดับมหภาคจนเกิดความ
ยั่งยืนตอไป 

ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) : การพัฒนาดานการคมนาคมขนสงเปน
ปจจัยพื้นฐานของการผลิต การคาและการลงทุน อีกทั้งเปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการใชชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน เพื่อใหสามารถตอยอด
การพัฒนาในดานอื่นตอไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน 

(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อพัฒนาระบบการขนสงใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดตนทุนการผลิตผลผลิตทางดาน
การเกษตรและการลงทุนในพื้นที ่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม  โครงการใหม 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ..........1..........ป   เริ่มตนปตุลาคม 2562  สิ้นสุดปกันยายน  2563 
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

 (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย เกษตรกร/กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ ผูบริโภค และประชาชนใน
พื้นที ่
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย สวนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร/กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ 
ผูบริโภค และประชาชนในพื้นที ่

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เสนทางการคมนาคมขนสงไดรับการปรับปรุง และพัฒนา 36 เสนทาง 

(๔.๒) ผลผลิต  ระบบการขนสงมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดตนทุนการผลิตผลผลิตทางดาน
การเกษตรและการลงทุนในพื้นที ่
(๔.๓) ผลลัพธ ประชาชนไดรับประโยชนในดานการคมนาคมขนสงที่สะดวก มีความปลอดภัย สะดวก
รวดเร็ว ลดอุบัติเหตุ อีกทั้งประหยัดงบประมาณในการบํารุงรักษาสายทางไดในระยะยาวและยั่งยืน พรอม
ทั้งขยายตลาดการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก ระบบการขนสงมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยประชาชนไดรับประโยชนในดานการ
คมนาคมขนสงที่สะดวก มีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ลดอุบัติเหตุ อีกทั้งประหยัดงบประมาณใน
การบํารุงรักษาสายทางไดในระยะยาวและยั่งยืน พรอมทั้งขยายตลาดการจําหนายผลผลิตทางการ
เกษตร 
เชิงลบ : ไมม ี
 
 
 



(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)     
        

   ระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรมยอย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2562 

ม.ค.-ม.ีค.

2563 

เม.ย.-พ.ค.

2563 

ม.ิย.-ก.ย.

2563 

 กอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสราง
พื้นฐาน 

     

1 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานแมโต 
หมูที่ 2 (จากหยอมบานแมโตกลาง ไป
หยอมบานขุนโต) ตําบลบอแกว อําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม (ชม.ถ.128-01) 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 795.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 3,180.00 ตารางเมตร 
พรอมวางทอจํานวน 2 จุดและลงดินไหล
ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ และปาย
ประชาสัมพันธโครงการเมื่อดําเนินงาน
แลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย 

2,000,000     

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางสายบานสันปายางเชื่อมบานสันปา
ตึง หมูที่ 2 บานสันปายาง ตําบลสันปา
ยาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

3,790,000     

3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลท
ติก คอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา 4,200 
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณ
ถนนสายหัวเวียง – แมกอย บานแมกอย  
หมู ที่  6   ตํ าบลเวียง  อํ า เภอพร าว  
จังหวัดเชียงใหม 

1,531,800     

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบานแมกา หมูที่ 12 เชื่อมบานสัน
โปง หมูที่ 1 ตําบลแมกา อําเภอสันปา
ตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 813.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,252 
ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรั งกวาง 
0.30 เมตร 
 
 

1,947,100     



   ระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรมยอย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2562 

ม.ค.-ม.ีค.

2563 

เม.ย.-พ.ค.

2563 

ม.ิย.-ก.ย.

2563 

5 กอสร างถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
(ซอมแซมผิว Overlay Asphalitic 
concreteและขยายผิวไหลทาง) สาย
บานบอ-บานตม หมูที่ 1-11 ต.น้ําแพร 
อ.หางดง จ.เชียงใหม 

4,300,000     

6 ปรับปรุงผิวจราจร(โอเวอรเลย) หมูที่ 9  
ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม จุดที่ 1  กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,525.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร จุดที่ 2  กวาง 3.00 เมตร ยาว 
212.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดที่ 
3 กวาง 5.50 เมตร   ยาว 2,445.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

6,997,000 
 

    

7 ซอมแซมผิวจราจรโดยการ OVER LAY 
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต สาย ชม.ถ.
16-003 บานดอยแกว หมูที่ 2 - บาน
แมเตี๊ยะ หมูที่3 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 
2,200 ม. หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 11,000 ตร.ม. 

3,557,000 
 

    

8 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนทางหลวงทองถิ่น ชม.ถ. 
134-05 สายบ านไ ร  - ทุ งแก  ( ขี้
กระตาย) จุดบานไร - แมขี้มูก กม.ที่ 
7+000 ถึง 8+800ตําบลบานทับ 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

5,334,200 
 

    

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
พื้นที่ตําบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 
ซอยสวนแกว หมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอม
ลงดินไหลทางปรับถมตามสภาพพื้นท่ี 

2,120,000 
 

    

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 
๐.๑๕ ม. กวาง ๕ ม. ยาว ๕๐๓ ม. หรือ
มีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๒,๕๑๕ ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ ๐-๐.๕ ม. ตาม
แบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ
เลขท่ี ท. 1-01 สถานที่ถนนสาย บ.ชาง
ค้ํา-บ.กลาง ม.๓ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.
เชียงใหม 
 
 
 

1,254,700     



   ระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรมยอย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2562 

ม.ค.-ม.ีค.

2563 

เม.ย.-พ.ค.

2563 

ม.ิย.-ก.ย.

2563 

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หางดง หมูที่ 3 ตําบลหางดง อําเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม 

2,000,000     

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองเหียง หมู 2 ตําบลสันติสุข เชื่อม
บานเหลาปวย หมู 2 ตําบลดอยหลอ  
อําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม กวาง 
6 ม. ยาว 640 ม. หนา 0.15 ม. ไหล
ทางลูกรังขางละ 0.50 ม. 

1,950,000     

13 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ผิ วจราจรกว า ง  4 .00 เมตร  ยาว 
1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมถมดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 
0.30 เมตรบานปาแดงอภิวัฒน เชื่อม
บานหวยน้ําโซ หมูที่ 9  ตําบลบานหลวง 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

4,249,000     

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 9 
บานดงปาสักซอย 1 เชื่อมตอคอนกรีต
เดิมไปบานอาย หมูที่ 5 กวาง 4 เมตร 
ยาว 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอย 8,240 ตารางเมตร 
ไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 1 ปาย 
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม 

5,356,000     

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 650 
เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหลทาง
ขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด
ไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตรถนน
สายบานใหม หมูที่ 2 – บานขุนแมตื่น
นอย หมูที่ 6 ตําบลแมตื่น อําเภออม
กอย จังหวัดเชียงใหม 

1,950,000     

16 ปรับปรุงผิวจารจรเปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวางอําเภอกัลยานิวัฒนา-
อําเภอสะเมิง-อําเภอแมแตง (เริ่มตนตั้งแต
บานหวยทรายขาว ม.5 ต.ยั้งเมิน-บานยั้ง
เมิน  ม.3 ต.ยั้งเมิน-บานแมแว ม.2 ต.ยั้ง
เมิน-บานปางขุม ม.1 ต.ยั้งเมิน-บานกิ่วถวย 
ม.12 ต.ปาแป อ.แมแตง หมูที่ 1 ตําบลยั้ง
เมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม) กวาง 
4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,420 ตร.ม. 

1,992,000     



   ระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรมยอย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2562 

ม.ค.-ม.ีค.

2563 

เม.ย.-พ.ค.

2563 

ม.ิย.-ก.ย.

2563 

17 ปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟล
ติกคอนกรีต หนาวัดเขื่อนผาก หมูที่ 1 
ตําบลเขื่อนผาก ถึง หมูที่ 5 บานโละปา
ตอง ตําบลน้ําแพร ขนาดกวาง 6 เมตร 
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ชวงที่ 1 ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.05 เมตร,ชวงท่ี 2  ขนาดกวาง 6.00
เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.05 เมตร
,ชวงที่3 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
800เมตร หนา 0.05เมตร ถนนความ
ยาวรวม 1,915 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 10,290 ตารางเมตร 

3,828,700     

18 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่
7,6 ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม เช่ือมถนนเลื่ยงเมืองสัน
ปาตอง-หางดง ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,240 ตาราง
เมตร 

2,600,000     

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร 
หมูที่ 1 (ซอยขางวัดไรเหนือ) จํานวน 2 
ชวง ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 518 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมหินคลุกไหลทาง กวางเฉลี่ย 0.20 
เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พรอมหินคลุกไหลทาง กวางเฉลี่ย 0.20 
เมตร จํานวนพื้นที่ รวมไมนอยกว า 
3,632 ตร.ม. 

2,096,000     

20 ปรับปรุงผิวจราจร สายทางแยกขาง
วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง พื้นที่บาน
สหกรณ 1 หมู 1 เชื่อมบานสหกรณ 2 
หมู 2 ต.บานสหกรณ (ทางเลี่ยงเสนทาง
หลวงสาย  1317  ไปถ้ําเมืองออน-
น้ําพุรอนสันกําแพง) 

1,620,000     

21 เสริมผิวทางดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 
ถนนแมกลาง บานหลวง หมูที่3 ต.บาน
หลวง ถึงบานแมกลางปาปู หมูที่ 1 ต.
ดอยแก ว  อ .จอมทอง จ . เชี ย ง ใหม 
ระยะทาง 0.960 กม. พื้นที่เสริมผิว 
5,405 ตร.ม. 
 

1,611,000     



   ระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรมยอย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2562 

ม.ค.-ม.ีค.

2563 

เม.ย.-พ.ค.

2563 

ม.ิย.-ก.ย.

2563 

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
พื้นที่ตําบลเมืองเล็นบริเวณเสนทางปาชา
บานเมืองวะ หมูที่  4 ตําบลเมืองเล็น 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอ 
ตํ าบลหนองแหย ง อํ า เภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม พรอมลงดินไหลทางปรับ
ถมตามสภาพพื้นที ่

790,000     

23 ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอรเลยดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๐๙๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๕,๔๕๐ ตร.ม. (ตาม
แบบที่ เทศบาลตําบลปาบงกําหนด) 
สถานที่ดําเนินการบริเวณม.๔,๕ และ ๖ 
ต.ปาบง เชื่อมตอ ม.๔ บ.ทาตนกวาว ต.
ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

2,000,000     

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน บานปาขาม ตําบลบานตาล 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

3,000,000     

25 ก อ ส ร า ง ถน นผิ ว จ ร า จ ร แอส ฟ ล ท
คอนกรีต (ASPHALT ONCRETE) แบบ
ไมมีไหลทาง บานไรบนหมูที่ ๒๓ ตําบล
ดอยหลอ อํ า เภอดอยหลอ จั งหวัด
เชียงใหม กวาง 5 ม. ระยะทาง 2,240 
ม. พื้นที่ดําเนินการไมต่ํากวา 11,200 
ตร.ม. 

6,630,000     

26 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม
มีไหลทาง  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ รวมไมนอยกวา 8,000 
ตารางเมตรบานศรีดอนแกว หมู  8  
ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม 

4,310,000     

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บานถ้ําตับเตาเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ํารู
ตะเคียน หมูที่ 13 บานถ้ําตับเตากวาง 
4 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,120 
ตารางเมตร ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 

3,231,600     



   ระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรมยอย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2562 

ม.ค.-ม.ีค.

2563 

เม.ย.-พ.ค.

2563 

ม.ิย.-ก.ย.

2563 

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ถนนสายทางบานตุงลอยถึงบานกะเบอ
ดิน (บานขุน หมูที่ 20) ตําบลอมกอย 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 
0.15 เมตร ดินถมไหลทางขางละ 
0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไมนอย
กวา 3,000 ตารางเมตร 

1,970,000     

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
แมจา หมูที่ ๔ (หยอมบานปางเบาะ) 
สายทางหยอมบานปางเบาะ-พื้นที่
การเกษตรบานปางเบาะ ขนาดผิว
จราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 
1,120.00 เมตร อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม 

3,118,080     

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ทุงขาวพวง หมูที่ 3 สายทางเขาพื้นที่
การเกษตรเดนปาหา ขนาดผิวจราจร 
กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม 

1,938,000     

31 กอสรางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอ
นกรีต (กวาง 5 เมตร ยาว 1,560 
เมตร หนา 0.05 เมตร) อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 

3,293,000     

32 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอรเลย
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต (กวาง 5 
เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,250 
เมตร) อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

2,000,000     

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สบเลิม หมูที่ 3 ตําบลบานเปา อําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม 

4,270,000     

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร สายระหวางบาน
โปงขาว - บานหนองแดง หมูที่ 6 ตําบล
บานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม 
 
 

3,057,000     



   ระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรมยอย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2562 

ม.ค.-ม.ีค.

2563 

เม.ย.-พ.ค.

2563 

ม.ิย.-ก.ย.

2563 

35 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบานปางเกี๊ยะ หมูที่ 11 - บานแม
จุมสาม หมูที่ 14 ตําบลแมศึก อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม 

10,000,000     

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบานแจมหลวง หมูที่ 6 ตําบลแจม
หลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม ขนาด กวาง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ระยะทางรวม ยาว 1,585 
เมตร  และมี ผิ วจ ราจร ไม น อยกว า 
6,340 ตารางเมตร 

5,000,000     

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 116,692,180     

 
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง   จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน....116,692,180...บาท 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
 
(๘) ความพรอมของโครงการ 

(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แต

อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
  



 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
................................................................................ 

 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
........................................................................... 

 ไมมี 
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
มีประสบการณปานกลาง 
ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพือ่ใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
1. ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
2. มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่เปนหนวยบริหารจัดการและดูแลบํารุงรักษา 

(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 
ไมม ี

 



  

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

จังหวัด....เชียงใหม.....

โครงการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยการ
ความสะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ

กิจกรรมหลัก : กอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสรางพื้นฐาน

๑. งบดําเนินงาน

๒. งบลงทุน

    (๑.๑๖) คากอสรางทางและสะพาน

2,000,000 1.16.1 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานแมโต หมูที่ 2 (จากหยอมบานแมโตกลาง ไป
หยอมบานขุนโต) ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (ชม.ถ.128-01) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 795.00 เมตร 

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

หยอมบานขุนโต) ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (ชม.ถ.128-01) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 795.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,180.00 ตารางเมตร พรอมวางทอจํานวน 2 จุดและลงดินไหลทาง ปรับถม
ตามสภาพพื้นที่ และปายประชาสัมพันธโครงการเมื่อดําเนินงานแลวเสร็จ จํานวน 1 ปาย

3,790,000 1.16.2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายบานสันปายางเชื่อมบานสันปาตึง หมูที่ 2 บานสันปายาง ตําบลสันปายาง 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 6,000 ตร.ม.ไหลทางขางละ 0.50 เมตร

1,947,100 1.16.3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแมกา หมูที่ 12 เชื่อมบานสันโปง หมูที่ 1 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง
 จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 813.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,252 ตารางเมตร 
ไหลทางดินลูกรังกวาง 0.30 เมตร

5,334,200 1.16.4 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงทองถ่ิน ชม.ถ. 134-05 สายบานไร - ทุงแก (ขี้กระตาย) จุด
บานไร - แมขี้มูก กม.ที่ 7+000 ถึง 8+800 ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

2,120,000 1.16.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตําบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวนแกว หมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอมลงดินไหลทางปรับถมตามสภาพพ้ืนที่

1,254,700 1.16.6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ ม. กวาง ๕ ม. ยาว ๕๐๓ ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๒,๕๑๕ ตร.ม. 
ไหลทางหินคลุกขางละ ๐-๐.๕ ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบเลขที่ ท. 1-01 สถานที่ถนนสาย บ.ชางค้ํา-บ.กลาง 
ม.๓   ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม

2,000,000 1.16.7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหางดง หมูที่ 3 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

1,950,000 1.16.8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเหียง หมู 2 ตําบลสันติสุข เชื่อมบานเหลาปวย หมู 2 ตําบลดอยหลอ  
อําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม กวาง 6 ม. ยาว 640 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม.

 



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

4,249,000 1.16.9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมถม
ดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร บานปาแดงอภิวัฒน เชื่อมบานหวยน้ําโซ หมูที่ 9  ตําบลบานหลวง  อําเภอแมอาย  
จังหวัดเชียงใหม

5,356,000 1.16.10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานดงปาสักซอย 1 เชื่อมตอคอนกรีตเดิมไปบานอาย หมูที่ 5 กวาง 4 เมตร
 ยาว 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอย 8,240 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 1 ปาย ตําบลศรี
ดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

1,950,000 1.16.11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหลทาง
ขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตร ถนนสายบานใหม หมูที่ 2 – บานขุนแมตื่นนอย หมูที่ 6
 ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

1,992,000 1.16.12 ปรับปรุงผิวจารจรเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางอําเภอกัลยานิวัฒนา-อําเภอสะเมิง-อําเภอแมแตง 
(เริ่มตนตั้งแตบานหวยทรายขาว ม.5 ต.ยั้งเมิน-บานยั้งเมิน  ม.3 ต.ยั้งเมิน-บานแมแว ม.2 ต.ยั้งเมิน-บานปางขุม ม.1 ต.ยั้งเมิน-(เริ่มตนตั้งแตบานหวยทรายขาว ม.5 ต.ยั้งเมิน-บานยั้งเมิน  ม.3 ต.ยั้งเมิน-บานแมแว ม.2 ต.ยั้งเมิน-บานปางขุม ม.1 ต.ยั้งเมิน-
บานกิ่วถวย ม.12 ต.ปาแป อ.แมแตง หมูที่ 1 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม) กวาง 4.00 เมตร ยาว 855.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,420 ตร.ม.

2,096,000 1.16.13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร หมูที่ 1 (ซอยขางวัดไรเหนือ) จํานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 518 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหินคลุกไหลทาง กวางเฉลี่ย 0.20 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
390 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหินคลุกไหลทาง กวางเฉลี่ย 0.20 เมตร จํานวนพื้นที่รวมไมนอยกวา 3,632 ตร.ม.

790,000 1.16.14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตําบลเมืองเล็นบริเวณเสนทางปาชาบานเมืองวะ หมูที่ 4 ตําบลเมืองเล็น 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอ ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอมลงดินไหลทางปรับถมตาม
สภาพพ้ืนที่

3,000,000 1.16.15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานปาขาม ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

4,310,000 1.16.16 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไมมีไหลทาง  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 8,000 ตารางเมตร บานศรีดอนแกว หมู 8  ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม

3,231,600 1.16.17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานถ้ําตับเตาเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ํารูตะเคียน หมูที่ 13 บานถ้ําตับเตากวาง 4 
เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,120 ตารางเมตร ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม

1,970,000 1.16.18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายทางบานตุงลอยถึงบานกะเบอดิน (บานขุน หมูที่ 20) ตําบลอมกอย
 อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินถมไหลทางขางละ 0.30 เมตร 
หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร

 



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

งบประมาณ

3,118,080 1.16.19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมจา หมูที่ ๔ (หยอมบานปางเบาะ) สายทางหยอมบานปางเบาะ-พื้นที่
การเกษตรบานปางเบาะ ขนาดผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง 1,120.00 เมตร อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

1,938,000 1.16.20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงขาวพวง หมูที่ 3 สายทางเขาพ้ืนที่การเกษตรเดนปาหา ขนาดผิวจราจร กวาง
 ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

4,270,000 1.16.21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบเลิม หมูที่ 3 ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

3,057,000 1.16.22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000
 ตารางเมตร สายระหวางบานโปงขาว - บานหนองแดง หมูที่ 6 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

10,000,000 1.16.23 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปางเก๊ียะ หมูที่ 11 - บานแมจุมสาม หมูที่ 14 ตําบลแมศึก อําเภอแม
แจม จังหวัดเชียงใหม

5,000,000 1.16.24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแจมหลวง หมูที่ 6 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด5,000,000 1.16.24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแจมหลวง หมูที่ 6 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม ขนาด กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม ยาว 1,585 เมตร และมีผิวจราจรไมนอยกวา 6,340 
ตารางเมตร

    (๑.๑๗) คาปรับปรุงทางและสะพาน

1,531,800 1.17.1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติก คอนกรีต พ้ืนที่ไมนอยกวา 4,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณ
ถนนสายหัวเวียง – แมกอย บานแมกอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม

4,300,000 1.17.2 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต(ซอมแซมผิว Overlay Asphalitic concreteและขยายผิวไหลทาง) สายบานบอ-
บานตม หมูที่ 1-11 ต.น้ําแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม

6,997,000 1.17.3 ปรับปรุงผิวจราจร(โอเวอรเลย) หมูที่ 9  ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม จุดที่ 1  กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1,525.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดที่ 2  กวาง 3.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดที่ 3 กวาง 5.50 
เมตร   ยาว 2,445.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

3,557,000 1.17.4 ซอมแซมผิวจราจรโดยการ OVER LAY ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต สาย ชม.ถ.16-003 บานดอยแกว หมูที่ 2 - บานแม
เตี๊ยะ หมูที่3 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 11,000 
ตร.ม.

3,828,700 1.17.5 ปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟลติกคอนกรีต หนาวัดเขื่อนผาก หมูที่ 1 ตําบลเข่ือนผาก ถึง หมูที่ 5 บานโละปา
ตอง ตําบลน้ําแพร ขนาดกวาง 6 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 
เมตร,ชวงที่ 2  ขนาดกวาง 6.00เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.05 เมตร,ชวงที่3 ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 800เมตร หนา
 0.05เมตร ถนนความยาวรวม 1,915 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 10,290 ตารางเมตร
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2,600,000 1.17.6 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  หมูที่7,6 ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เชื่อมถนนเลื่ยงเมืองสัน
ปาตอง-หางดง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 7,240 ตารางเมตร

1,620,000 1.17.7 ปรับปรุงผิวจราจร สายทางแยกขางวิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง พื้นที่บานสหกรณ 1 หมู 1 เชื่อมบานสหกรณ 2 หมู 2 
ต.บานสหกรณ (ทางเลี่ยงเสนทางหลวงสาย  1317  ไปถ้ําเมืองออน-น้ําพุรอนสันกําแพง)

1,611,000 1.17.8 เสริมผิวทางดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนแมกลาง บานหลวง หมูที3่ ต.บานหลวง ถึงบานแมกลางปาปู หมูที่ 1 ต.
ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ระยะทาง 0.960 กม. พื้นที่เสริมผิว 5,405 ตร.ม.

2,000,000 1.17.9 ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๐๙๐ ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา ๕,๔๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลตําบลปาบงกําหนด) สถานที่ดําเนินการบริเวณม.๔,๕ และ ๖ ต.ปาบง 
เชื่อมตอ ม.๔ บ.ทาตนกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม

6,630,000 1.17.10 กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต (ASPHALT ONCRETE) แบบไมมีไหลทาง บานไรบนหมูที่ ๒๓ ตําบลดอย6,630,000 1.17.10 กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต (ASPHALT ONCRETE) แบบไมมีไหลทาง บานไรบนหมูที่ ๒๓ ตําบลดอย
หลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม กวาง 5 ม. ระยะทาง 2,240 ม. พื้นที่ดําเนินการไมต่ํากวา 11,200 ตร.ม.

3,293,000 1.17.11 กอสรางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีต (กวาง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร) อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม

2,000,000 1.17.12 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอรเลยดวยแอสฟลทติกคอนกรีต (กวาง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,250 เมตร) อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

116,692,180

 



 
 

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ....3.... 

ชื่อโครงการ : เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร  
  (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) 

วงเงิน ๒๖,330,000 (ยี่สิบหกลานสามแสนสามหมื่นบาทถวน) 
กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ 
กิจกรรมหลักที่ 2 : เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม  
     (Triple S : Smart Farmer Smart Material and Smart Food) 
กิจกรรมหลักที่ 3 : เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม  
     Northern Thailand Food Valley 
กิจกรรมหลักที่ 4 : สรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมเีดียในอุตสาหกรรมอาหาร 
     (Chiang Mai Food Storytelling Multimedia) 
กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ 
กิจกรรมหลักที่ 6 : พัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาด AEC 
กิจกรรมหลักที่ 7 : ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาดเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 8 : สรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด :สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 

แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 

กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
 สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
 สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล 

หนวยดําเนินการ :สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

ผูรับผิดชอบ :นางจันทรรัตน  ปยพัทธไชย   ตําแหนง :อุตสาหกรรมมจังหวัดเชียงใหม 

สถานที่ติดตอ: สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม บริเวณศาลากลาง ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม   

หมายเลขโทรศัพท: 053 112316 
(1) หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ที่มา(ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด หรืออื่นๆ) 
  (1.1.1) ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขันกรอบยุทธศาสตร
การจัดการดานอาหารของประเทศไทย : คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
   
 



 
 

  (1.1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12:ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนไดใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยน
ผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังย่ังยืน” ของประเทศ 
  (1.1.3) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1: Northern Thailand Food 
Valley ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย การคา การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลคาเพิ่มสูตลาดทั้งในและตางประเทศ 
  (1.1.4) นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ :การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมนโยบาย ประเทศไทย 4.0,Food Innopolisและ Thailand Food 
Valley,การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
  (1.1.5) รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) (สรุปยอ) ประเด็น
ความสําคัญยุทธศาสตร (1) ดานความมั่นคง (2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม(5)การสรางการเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (1.2) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ 
 อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เนื่องจากอาชีพหลักของประชากรสวนใหญของประเทศเปนเกษตรกร การพัฒนาอุตสาหกรรมใหมีมูลคาเพิ่มใน
ประเทศตลอดหวงโซของกระบวนการผลิต นับตั้งแตการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิตโดยใช
เทคโนโลยีตางๆ นั้น เปนการชวยใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีคุณคาและมูลคาเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตรของ
คณะรัฐมนตรี สนับสนุนการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตและการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยกระตุนใหเกิดการจัดทํานวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของ
ประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการสอดรับกับนโยบายที่มุงเนน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึง
นวัตกรรม 

 จากศักยภาพของภาคเหนือที่มีจุดแข็งเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณของประเทศมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑทางการเกษตรทําใหหลายจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมกลายเปน
แหลงผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร สรางรายไดตอปมูลคามหาศาล สงผลดีตอเกษตรกรในภาคการผลิต ธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม และอาหารตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของทั้งระบบ ขณะเดียวกันภายใตกรอบนโยบายหลัก
ของรัฐบาลที่ตองการนําอาหารไทยสูสากล ดวยวิสัยทัศนที่ตองการพัฒนานวัตกรรมในผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรมอาหารทั้งตนทาง กลางทาง และปลายทาง และใหประเทศไทยมุงเปนฐานการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 
มีคุณคาทางโภชนาการและไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยยึดหลักการพัฒนาผูประกอบการ
ในลักษณะเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม (Innovation Cluster) ซึ่งมีการเชื่อมโยงแบบโครงขายระหวาง
ผูประกอบการ หนวยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา (Public Private Partnership) ในพื้นที่ 
หนวยงานสนับสนุนเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง 
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และแรงงานระหวางกัน ทําใหเกิดระบบนิเวศน
นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่ทําใหเกิดการผลิตและสรางรายไดมากขึ้น รวมทั้งเปนการชวยยกระดับ
ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของประเทศ  

 ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) (สรุปยอ) ประเทศไทยยังมี
จุดออนในเชิงโครงสรางหลายดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทย ไดแก 
โครงสรางประชากรสูงอายุมาขึ้นตามลํากับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแค



 
 

ลานแรงงานที่มีผีมือ ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉลี่ยต่ํา ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพต่ําโดยที่มีการใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคานอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและไมพัฒนาไมเพียงพอ การวิจัย
ที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา  รวมทั้งปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน ดังนั้น 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมจึงใหความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแป
ละอาหารแปรรูป ซ่ึงเปนปจจัยหลักของพื้นที่ใหมีความเขมแข็งยิ่ง 

ความเรงดวน 
ปจจุบันพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ ไดแก พื้นที่

ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่เปาหมาย Thailand Food Valley ซึ่งเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรแปร
รูปที่สําคัญของประเทศแตสินคาเกษตรที่มีปริมาณมากเกินไปสงผลใหผลผลิตมีราคาตกต่ํา เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําให
สัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ต่ําตามไปดวย เกษตรกรจึงพยายามมองหาแนวทางแกไขปญหา
ราคาสินคาเกษตร ซึ่งการทํามาตรฐานอาหารปลอดภัย (Local Food Safety Certify) ก็เปนทางเลือกที่ดี ที่จะ
ชวยเพิ่มราคาใหกับสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
หรืออาหารปลอดภัยไปสูระดับสากลโดยการการเชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
สมัยใหม การสรางและพัฒนาผูประกอบการอาหาร การยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมตามกระแสผูบริโภคที่
หันมาใสใจดูแลดานสุขภาพ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น  ผูประกอบการกลางทางสามารถผลิตและควบคุม
คุณภาพ และไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่เปนมาตรฐานสากล รวมไปถึงการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทาง
การตลาดผลิตภัณฑยอมจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของตลาดอาเซียนและในตลาดโลกได ซึ่งการ
แขงขันในธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจในกลุมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป หัวใจหลักคือคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งในหลายๆ ประเทศตางใหความสําคัญในเรื่องของระบบคุณภาพความปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑอาหารทั้งสิ้น 

 ดังนั้น สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม รวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาจัดทํา“โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการ
ผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งเปนการพัฒนาตั้งแตอุตสาหกรรมตนทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อ
หาชองทางในการสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปใหเพียงพอกับความ
ตองการของตลาดเปนการเพิ่มราคาสินคาเกษตรและสัดสวน ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของ
ประเทศไทยไดอีกทางหน่ึง 
 
 (2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 (2.1) วัตถปุระสงคของโครงการ 
  (2.1.1)เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปของจังหวัดเชียงใหม
ใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

(2.1.2)  เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตใหกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป
ตั้งแตตนทาง เกษตรปลอดภัย และกลางทาง มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อใหสอดคลองกับความตองการตลาด 

(2.1.3.) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑทางการเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพใหเปนที่ยอมรับของลูกคาใน
ตลาดสากล 

(2.1.4.)เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหแกผูผลิตและผูประกอบการของจังหวัด
เชียงใหม 

 
 



 
 

(2.2) สถานภาพของโครงการ 
   โครงการเดิม    โครงการใหม 
 (2.3) ประเภทของโครงการ 
    พัฒนา     ดําเนนิการปกติ 
 (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  1 ป (ปงบประมาณ 2563 :ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
 (2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ(ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน)  
  จังหวัดเชียงใหม  
 (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย 
  (3.1.1) ผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหม 
 (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (3.1.2) เกษตรกร กลุมเกษตรกร เครือขายเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ (ตัวชี้วดั) 
  (4.1.1) ผูประกอบการและวิสาหกิจ ไดรับการพัฒนาโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 30 ราย/30 ผลิตภัณฑ 

(4.1.2) เกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer)หรือผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ไดรับการ
พัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะ ไมนอยกวา 50 ราย 

(4.1.3) วิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด ไมนอยกวา 100 ราย 
(4.1.4) ผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะดานการสรางอัตลักษณ

และรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดียไมนอยกวา 20 คน 
(4.1.5) วิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปอาหารดวยกระบวนการธรรมชาติ    

ไมนอยกวา 30 ราย 
(4.1.6) วิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมไมนอยกวา 30 ราย 
(4.1.7) วิสาหกิจที่ไดรับกาพัฒนาบรรจุภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย   

ไมนอยกวา 30 ราย 
(4.1.8) การสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิง

พาณิชยตนแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรดวยงานวิจัย 
 - รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑจากการสรางมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรใน

รูปแบบเครื่องสําอางจากสารสกัดเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ 
 - ผูประกอบการไดรับความรูในการผลิตดวยเทคโนโลยีตนแบบของการผลิตสารสกัดและ

ผลิตเครื่องสําอางเพิ่มขึ้นรอยละ ๗๐ 
 
 
 
 



 
 

 (4.2) ผลผลิต (แยกรายกิจกรรม) 

ผลผลิต คาเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ 
(1) ผูประกอบการและวิสาหกิจ ไดรับการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 30 ราย 
(2) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ไดรับการพัฒนาดวยนวัตกรรมใหเปน
ผลิตภัณฑสรางสรรค 

30 ผลิตภัณฑ 

(3) ผูประกอบการและวิสาหกิจ ไดรับโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มชองทางการตลาด 30 ผลิตภัณฑ 
กิจกรรมหลักที่  2 : เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม 
(1) จํานวนเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) หรือผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ไดรับการ
พัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะ 

50 คน 

กิจกรรมหลักที่ 3 : เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม Northern Thailand Food 
Valley 
(1) จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด   100 ราย 
กิจกรรมหลักที่ 4 : สรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร  
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia) 
(1) จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะดานการสรางอัตลักษณ
และรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดีย 

20 คน 

กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาผลิตภณัฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ 
(1) จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปอาหารดวยกระบวนการธรรมชาติ 30 ราย 
(2) จํานวนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปอาหารที่ไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการธรรมชาติ ไมนอยกวา 
30 ผลิตภัณฑ 

30 ผลิตภัณฑ 

กิจกรรมหลักที่ 6 : พัฒนาผลิตภณัฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาดAEC 
(1) จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

30 ราย 

(2) จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดรับการพัฒนาหรือผลิตภัณฑเดิมที่ไดรับการปรับปรุงดวยวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไมนอยกวา 30 ผลิตภัณฑ 

30 ผลิตภัณฑ 

กิจกรรมหลักที่ 7 : ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาดเปาหมาย 
(1) จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาบรรจุภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย 30 ราย 
(2) จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาบรรจุภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย 30 ผลิตภัณฑ 

กิจกรรมหลักที่ ๘ : การสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิง
พาณิชยตนแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรดวยงานวิจัย 
๑) จํานวนตนแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรดวย
งานวิจัย 

๕ ตนแบบ 

๒) การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลงานตนแบบสูเชิงพาณิชยจํานวน ๑ คร้ัง ผูเขาอบรม ๖๐ คน 

 
 
 
 
 



 
 

 (4.3) ผลลัพธ (แยกรายกิจกรรม) 

ผลลัพธ คาเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ 
(1) รายไดจากการจําหนายสินคาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 

รอยละ 10 
(2) ผูประกอบการและวิสาหกิจ สามารถนําความรู/ประสบการณ ไปใชประโยชนทางธุรกิจ ไมนอยกวา 

รอยละ 10 
(๓) ผูประกอบการและวิสาหกิจ มีศักยภาพในการจัดจําหนายสูตลาดทั้งในและตางประเทศ 30 ราย 
(๔) ผูประกอบการและวิสาหกิจ ไดแลกเปลี่ยน เรียนรู กับสถานประกอบการ/องคกรที่ประสบ
ความสําเร็จทางธุรกิจ (Big brother) 

30 ราย 

(๕) สรางโอกาสและชองทางการตลาดใหผูประกอบการและวิสาหกิจ ดานอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

30 ราย 

กิจกรรมหลักที่  2 : เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม 
(1) เกิดการเชื่อมโยงเครือขายระหวางกลุม Smart Farmer รุนใหมกับผูประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหาร 

1 เครือขาย 

กิจกรรมหลักที่ 3 : เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม Northern Thailand Food 
Valley 
(1) รอยละของจํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดเกิดการเจรจาจับคู
ธุรกิจ 

รอยละ 10 

กิจกรรมหลักที่ 4 : สรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร  
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia) 
(1) รอยละของจํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ 

รอยละ 80 

กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาผลิตภณัฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ 
(1) รอยละของจํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาไดผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติที่มี
มูลคาเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 30 

รอยละ 70 

กิจกรรมหลักที่ 6 : พัฒนาผลิตภณัฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาดAEC 
(1) รอยละของจํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาไดผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น        
ไมนอยกวา รอยละ 30 

รอยละ 70 

กิจกรรมหลักที่ 7 : ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาดเปาหมาย 
1) รอยละของจํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาไดบรรจุภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
เปาหมายที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 10 

ไมรอยละ 70 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมหลักที่ ๘ : การสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย
ตนแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรดวยงานวิจัย 
๑) เกิดผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบ   
สารสกัด 

ไมนอยกวา 1 
ผลงาน 

๒) เกิดผลงานการผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสารสกัดลูกเดือยที่มี 
คุณภาพมาตรฐานสากล  

ไมนอยกวา 1 
ผลงาน 

3) เกิดผลงานการยกระดับสูสากลของบรรจุภัณฑเคร่ืองสําอางจาก 
สารสกัดที่แสดงถึงอัตลักษณลานนาของจังหวัดเชียงใหม  

ไมนอยกวา 1 
ผลงาน 

4) จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาองคความรูตนแบบของการผลิตสารสกัดและผลิต
เคร่ืองสําอางจากลูกเดือยและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ 

รอยละ ๘0  

๕) รอยละ 70 ของจํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาได 
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากลูกเดือยที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น  

ไมนอยกวา    
รอยละ 30 

 
 (4.4) ผลกระทบ 
 เชิงบวก 

 ผูประกอบการและวิสาหกิจ ไดรับการถายทอดความรู ที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรและอาหาร มีรูปแบบของการสงเสริมตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําเกิดการ
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหวางผูประกอบการและวิสาหกิจ รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับ
ผูประกอบการและวิสาหกิจใหกาวทันโลกในปจจุบัน นําไปสูผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน มีการพัฒนาดานบรรจุภัณฑ
ของสินคาดานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่แตกตางจากเดิม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางการตลาด 
 เชิงลบ  
 ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(5) แนวทางการดําเนินงาน 
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ 
งบประมาณ 2,930,000   
หนวยดําเนินงาน  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค.-ม.ีค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย.  
63 

ก.ค.-ก.ย. 
63 

1. สรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร(50 ราย) 

    

2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop 50 ราย) 
 พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
 สรางตราสินคาและพัฒนาแบรนด 

    

3. จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน (30 ราย) 
 พัฒนาขี ดความสามารถในการแข งขั นทางธุ รกิ จ                     

/สรางศักยภาพดานการตลาด  
 ศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือตลาด ภายในประเทศ            

รวม 3 แหง 

    

4. จับคูผลิตภัณฑกับนวัตกรรม (30 ราย)  
- จับคูผลิตภัณฑกับงานวิจัย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑใหมี
มูลคาสูงขึ้น 

    

5. การจัดเวทีเพื่อพบปะ Big brother (30 ราย) 
- นําผูประกอบการพบปะกับสถานประกอบการหรือองคกร
ที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจ (Big brother)                     
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

    

6. จัดแสดงสินคาและจับคูทางธุรกิจภายในประเทศ        
(30 ราย) 
- เขารวมงานแสดงสินคาภายในประเทศ 2 คร้ัง 
- จับคูทางธุรกิจ (Business matching) 2 คร้ัง 

    

7. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ (30 ราย)     

8. สรุปผลการดําเนินโครงการและจัดทํารายงาน     

9. ติดตามการดําเนินงานโครงการ     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมหลักที่ 2 : เชื่อมโยงผูผลติวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม  
(Triple S : Smart Farmer Smart Material and Smart Food) 
งบประมาณ ๓,000,000 บาท    
หนวยดําเนินงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค.-มี.ค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย.  
63 

ก.ค.-ก.ย. 
63 

1.จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสราง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม 

    

2.ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม 

    

๓.จัดงานสัมมนาและพิธีเปดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ภารกิจขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
จํานวน ๑ วัน 

    

๔.คัดเลือกเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) และ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเขารวมกิจกรรม 
จํานวน ไมนอยกวา ๕๐ คน 

    

๕.จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer รุน
ใหม และผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ไมนอย
กวา 60 ชั่วโมง 

    

6.ศึกษาดูงานในประเทศและสรางเครือขายระหวาง
กลุม Smart Farmer รุนใหมกับผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมหลักที่ 3 : เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม Northern Thailand 
Food Valley 
งบประมาณ 4,000,000 บาท    
หนวยดําเนินงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค.-มี.ค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย.  
63 

ก.ค.-ก.ย. 
63 

1.จัดงานแสดงสินคาและความกาวหนาดาน
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
สินคาอาหารและเกษตรแปรรูป จํานวน 1 คร้ัง โดยมี
วิสาหกิจเขารวม ไมนอยกวา 100  ราย 

    

2.จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini 
Exhibition ภายในงานเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงดาน
การคาการลงทุนแกผูประกอบการในพื้นทีก่ับผูผลิตราย
ใหญระดับประเทศ 

    

๓.จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูภายในงานโดย
ผูทรงคุณวุฒิหรือผู เชี่ยวชาญในระดับประเทศหรือ
ระดับสากล 

    

๔.สรุปและประเมินผลการจัดงาน     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมหลักที่ 4 : สรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia) 
งบประมาณ 2,500,000 บาท  
หนวยดําเนินงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค.-มี.ค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย.  
63 

ก.ค.-ก.ย. 
63 

1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสราง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรร 

    

2. ประชาสัมพันธ เชิญชวนและรับสมัครเข ารวม
กิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม 

    

3. จัดสัมมนาเปดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค 
เปาหมาย และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

    

4. คัดเลือกผูประกอบการเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 
20 คน 

    

5. จัดกิจกรรม Ideation and Market Validation      
6. จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะใน
ประเด็นการใชวิธี Storytelling 

    

7. จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะใน
ประเด็นPre-VC Coaching 

    

8. จัดกิจกรรมการเจรจากับนักลงทุน (Angel 
Investor) เพื่อสรางพันธมิตรทางธุรกิจและขยายตลาด
ตอไปในอนาคต(ภายในประเทศ) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาผลิตภณัฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ 
งบประมาณ 5,000,000 บาท  
หนวยดําเนินงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค.-มี.ค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย.  
63 

ก.ค.-ก.ย. 
63 

1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสราง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม 

    

2. ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม 

    

3.คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอย
กวา 30 ราย 

    

4.จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะใน
ประเด็นNatural Food ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง 

    

5.ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ ไม
นอยกวา 8 Man-days 

    

6.ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ      
7.จัดกิจกรรมสรางเครือขาย จํานวน 1 วัน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมหลักที่ 6 : พัฒนาผลิตภณัฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาด AEC 
งบประมาณ 4,500,000 บาท  
หนวยดําเนินงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค.-มี.ค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย.  
63 

ก.ค.-ก.ย. 
63 

1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสราง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม 

    

2.ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม 

    

3.คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอย
กวา 30 ราย 

    

4.ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมไมนอยกวา 30 
ผลิตภัณฑ 

    

5.ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑและการเจรจาจับคูธุรกิจ 
(Business Matching)ภายในประเทศ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมหลักที่ 7 : ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาดเปาหมาย 
งบประมาณ 3,000,000 บาท  
หนวยดําเนินงาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค.-มี.ค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย.  
63 

ก.ค.-ก.ย. 
63 

1.จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสราง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม 

    

2.ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวม
กิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม 

    

3.คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอย
กวา 30 ราย 

    

4.จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะใน
ประเด็นนวัตกรรม (Innovation) การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ การสรางแบรนด/ตราสินคา การตลาด 
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

    

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหา จัดทํา
แผนพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน 

    

6.จัด Design Workshop ระดมความคิดเพื่อคนหา
เอกลักษณที่โดดเดนภายใตอัตลักษณ Chiang Mai 
Brand โดยการนําเอกลักษณแตละทองถิ่นในจังหวัด
เชียงใหมมาสรางสรรคบรรจุภัณฑใหมใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดเปาหมาย 

    

7.ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อออกแบบ
และพัฒนา  บรรจุภัณฑจํานวน 30 ผลิตภัณฑ พรอม
ทั้งจัดทําตนแบบ 30 ชิ้น/ผลิตภัณฑโดยบรรจุภัณฑ
จะตองคํานึงถึงประเด็นการใชงานการออกแบบ 
ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น เทคนิคการผลิต เปนตน 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมหลักที่ 8 : สรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิง
พาณิชย 
งบประมาณ 1,400,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่  1 จังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 
62 

ม.ค.-มี.ค. 
63 

เม.ย.-ม.ิย.  
63 

ก.ค.-ก.ย. 
63 

1.การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ของอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบสารสกัด 

    

2.การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากสาร
สกัดที่มีคุณภาพ 

    

3.การออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 

    

4.การถายทอดเทคโนโลยผีลิตภัณฑตนแบบสูเชิง
พาณิชยใหแกผูประกอบการ ผานกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

    

 

(6) วิธีการดําเนินงาน 
    ดําเนินการเอง     จางเหมา 
 
(7) วงเงินของโครงการ  
 จํานวน ๒๖,330,000 (ยี่สิบหกลานสามแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
 (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
 
(8) ความพรอมของโครงการ 
 (8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ 

  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายและสามารถดําเนินการไดทันที 

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
 (8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
   มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  
   ไมมี 
 
 
 



 
 

 (8.3) ความพรอมของบคุลากร เครื่องมือ และเทคนคิการดําเนินการ 
  บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด  

 บางสวน  
 ไมมีประสบการณ 

  เคร่ืองมือดําเนินการ    มีพรอมดําเนินการไดทันที 
       มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
       ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ 
 (8.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
 (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไมตองทํารายงานการศึกษา 
   ตองทํารายงานการศึกษา 
 
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ  
 (9.1) มีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่บูรณาการความรวมมือการดําเนินโครงการรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 (9.2) มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พรอมทั้งถอดบทเรียนที่ไดจากการอบรมสัมมนา และมีการเผยแพร
ผานสื่ออินเตอรเน็ตในรูปแบบเว็บไซดและสื่อสังคมออนไลน รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ 
 (9.3) มีการจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ พรอมทั้งปญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข เพื่อใชใน
การพัฒนาโครงการในปตอๆไป 
 



                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ งบประมาณ งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป 2562 ป 2563

จังหวัด เชียงใหม 2,930,000.00    

แผนงาน :สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและ
การประกอบธุรกิจ

โครงการ : เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เชิงนวัตกรรมและ
ธุรกิจ

กิจกรรมยอย: สรางเครือขายผูประกอบการ

๑. งบดําเนินงาน 2,930,000.00    

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,930,000.00    

๑.๑.๑ คาตอบแทน 10,000.00         

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

คําชี้แจง

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00          คาอาหารทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ( 5 คน x 200 บาท x 10 วัน)

๑.๑.๒ คาใชสอย 2,830,000.00    

(6) คาจางเหมาบริการ 2,810,000.00     

113,000.00       1.สรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวนไมนอยกวา 50 ราย

6,000.00            คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 60 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท

18,000.00          คาอาหารกลางวัน 60 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

18,000.00          คาอาหารเย็น 60 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

14,400.00          คาวิทยากร (กลุม) 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท

2,000.00            คาที่พักวิทยากร 2 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,000 บาท

4,800.00            คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 2 คน ๆ ละ 2,400 บาท       

25,000.00          คาเชาที่พักผูเขารวม 50 คนๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 500 บาท

6,000.00            คาเอกสาร 50 ชุด ๆ ละ 120 บาท

15,000.00          คากระเปาใสเอกสาร 50 ใบ ๆ ละ 300 บาท

3,800.00            คาวัสดุอุปกรณ



งบรายจาย - รายการ งบประมาณ งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป 2562 ป 2563 คําชี้แจง

309,000.00       2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การสรางตราสินคาและพัฒนาแบรนด 
จํานวนไมนอยกวา 50 ราย

18,000.00          คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 60 ราย 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท

54,000.00          คาอาหารกลางวัน 60 ราย 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

54,000.00          คาอาหารเย็น 60 ราย 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

72,000.00          คาวิทยากร (กลุม) 4 คน ๆ ละ 15 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท

12,000.00          คาที่พักวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 1,000 บาท

9,600.00            คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 4 คน ๆ ละ 2,4000 บาท       

75,000.00          คาเชาที่พักผูเขารวม 50 คนๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 500 บาท

10,000.00          คาเอกสาร 50 ชุด ๆ ละ 200 บาท

4,400.00            คาวัสดุอุปกรณ

496,000.00       3. จัดฝกอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ การสรางศักยภาพดานการตลาด รวม 2 วัน และ496,000.00       3. จัดฝกอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ การสรางศักยภาพดานการตลาด รวม 2 วัน และ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือตลาดภายในประเทศ รวม 3 วัน จํานวนไมนอยกวา 30 ราย

163,000.00       (การฝกอบรม)

8,000.00            คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 40 ราย 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท

24,000.00          คาอาหารกลางวัน 40 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

24,000.00          คาอาหารเย็น 40 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

43,200.00          คาวิทยากร (กลุม) 3 คน ๆ ละ 12 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท

6,000.00            คาที่พักวิทยากร 3 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,000 บาท

7,200.00            คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 3 คน ๆ ละ 2,400 บาท       

40,000.00          คาเชาที่พักผูเขารวม 40 คนๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 500 บาท

6,000.00            คาเอกสาร 30 ชุด ๆ ละ 200 บาท

4,600.00            คาวัสดุอุปกรณ

333,000.00       (การศึกษาดูงาน)

100,000.00        คาเชาพาหนะรถยนต 1 คัน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 20,000 บาท

135,000.00        คาอาหารจัดครบทุกมื้อ 40 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 750 บาท

90,000.00          คาที่พัก 40 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 500 บาท

3,000.00            คาที่ระลึกการดูงาน 3 แหง ๆ ละ 1,000 บาท

5,000.00            คาวัสดุอุปกรณ



งบรายจาย - รายการ งบประมาณ งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป 2562 ป 2563 คําชี้แจง

204,000.00       4. การจับคูผลิตภัณฑกับนวัตกรรม เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น จํานวนไมนอยกวา 30 ผลิตภัณฑ

12,000.00          คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 40 ราย 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท

36,000.00          คาอาหารกลางวัน 40 ราย 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

36,000.00          คาอาหารเย็น 40 ราย 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

54,000.00          คาวิทยากร (กลุม) 3 คน ๆ ละ 15 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท

9,000.00            คาที่พักวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 1,000 บาท

7,200.00            คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 3 คน ๆ ละ 2,400 บาท       

45,000.00          คาเชาที่พักผูเขารวม 30 คนๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 500 บาท

4,800.00            คาวัสดุอุปกรณ

83,000.00         5. จัดเวทีเพื่อพบปะกับ Big brother เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางแรงบันดาลใจและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จํานวนไมนอย
กวา 30 ราย

4,000.00            คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 40 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท4,000.00            คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 40 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท

12,000.00          คาอาหารกลางวัน 40 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

43,200.00          คาวิทยากร (กลุม) 6 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท

6,000.00            คาที่พักวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,000 บาท

14,400.00          คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 6 คน ๆ ละ 2,400 บาท       

3,400.00            คาวัสดุอุปกรณ

1,530,000.00     6. จัดแสดงสินคาและจับคูธุรกิจภายในประเทศ เพื่อเขารวมงานแสดงสินคาภายในพื้นที่กลุมจังหวัด 1 ครั้ง และนอก
พื้นที่กลุมจังหวัด 1 ครั้ง พรอมกับการจับคูทางธุรกิจ รวม 8 วัน จํานวนไมนอยกวา 30 ราย

320,000.00        คาเชาพาหนะรถยนต 2 คัน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 20,000 บาท

1,080,000.00     คาเชาบูทแสดงสินคา 30 บูทๆ ละ 8 วันๆ ละ 4,500 บาท

120,000.00        คาเชาที่พักผูเขารวม 30 คนๆ ละ 8 คืน ๆ ละ 500 บาท

10,000.00          คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท

30,000.00         7. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ จํานวนไมนอยกวา 30 ราย

2,000.00            คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 40 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท

12,000.00          คาอาหารกลางวัน 40 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท

7,200.00            คาวิทยากร (กลุม) 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท

2,000.00            คาที่พักวิทยากร 2 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,000 บาท

4,800.00            คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 2 คน ๆ ละ 2,400 บาท       



งบรายจาย - รายการ งบประมาณ งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป 2562 ป 2563 คําชี้แจง

2,000.00            คาวัสดุอุปกรณ

45,000.00         8. การสรุปผลการดําเนินโครงการและจัดทํารายงาน

2,000.00            คาจัดทําแผนปฏิบัติการ 10 ชุดๆ ละ 200 บาท

3,000.00            คาจัดทํารายงานเบื้องตน 10 ชุดๆ ละ 300 บาท

6,000.00            คาจัดทํารายงานฉบับกลาง 10 ชุดๆ ละ 600 บาท

8,000.00            คาจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ 10 ชุดๆ ละ 800 บาท

20,000.00          คาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 20 ชุดๆ ละ 1,000 บาท

6,000.00            คาอุปกรณไฟลดิจิทัล (Flash drive) 30 อันๆ ละ 200 บาท

  (7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 20,000.00          คาจัดสัมมนาชี้แจงโครงการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนคาอาหารและอาหารวาง (40 ราย x 500 บาท)

1.1.3 คาวัสดุ 90,000.00          

  (1)  วัสดุสํานักงาน 20,000.00          

  (2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000.00            (2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000.00          

  (๓)  วัสดุไฟฟาและวิทยุ -

  (3)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000.00          

  (4)  วัสดุคอมพิวเตอร 30,000.00          



จังหวัดเชียงใหม

โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)

กิจกรรมหลักที่ 2 เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
สมัยใหม (Triple S : Smart Farmer Smart Material and Smart Food)

3,000,000.00      

1. งบดําเนินงาน 3,000,000.00      

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,000,000.00      

1.1.1 คาใชสอย 3,000,000.00      

  (1) คาจางเหมาบริการ 3,000,000.00      

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ

  (1) คาจางเหมาบริการ 3,000,000.00      

17,000.00          1.จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม
 กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม

10,000.00             - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิทยากร เจาหนาที)่  (20 คน X 1 ครั้งX 1 มื้อ X 500 บาท)

2,000.00               - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (วิทยากร เจาหนาที)่ (20 คน X 1 ครั้งX 2 มื้อ X 50 บาท)

1,400.00               - คาเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจาหนาที)่  (20 X 1 ครั้ง X 70 บาท)

3,600.00               - คาวัสดุสํานักงาน  (1 ครั้ง X 3,600 บาท)

199,000.00        2. ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม

30,000.00             - คาประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซต เว็ปบอรดตลอดโครงการ (15 เว็ปไซต X 2,000 บาท)

90,000.00             - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอมเผยแพร VTR  (90 วินาที X 1 ครั้ง X 1,000 บาท)

25,000.00             - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวมโครงการ (1 ระบบ X 25,000 บาท)

2,000.00               - คาออกแบบและผลิตโปสเตอร ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน 1 หนา  (500 ใบ X 4 บาท)

2,000.00               - คาจัดทําเอกสารใบสมัครเขารวมกิจกรรม ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา  (500 ใบ X 4 บาท)

10,000.00             - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที  (1 ครั้ง X 10,000 บาท)

5,000.00               - คาเผยแพรสปอตวิทยุ (10 ครั้ง X 500 บาท )

35,000.00             - คาเผยแพรสกูปขาว และรายงานพิเศษ ความยาวไมเกิน 3 นาที ระดับ A (1 ครั้ง X 35,000 บาท)



งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ

211,000.00        3. จัดงานสัมมนาและพิธีเปดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ภารกิจขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม จํานวน 1 วัน

100,000.00           - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (200 คน X 1 วัน X 1 มื้อ X 500 บาท)

20,000.00             - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่   (20 คน X 1 วัน X 2 มื้อ X 50 บาท)

6,000.00               - คาที่พักวิทยากร  ( 5 คน X 1 หอง X 1 วัน X 1,200 บาท)

14,000.00             - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (200 คน X 1 ชุด X 70 บาท)

36,000.00             - คาตอบแทนวิทยากร  (5 คน X 6 ชั่วโมง X 1 วัน X 1,200 บาท)

5,000.00               - คาจางพิธีกรในการดําเนินรายการ  (1 คน X 1 วัน X 5,000 บาท)

25,000.00              - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )

5,000.00               - คาวัสดุอุปกรณ    (1 ครั้ง X 5,000 บาท)

155,000.00        4. คัดเลือกเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) และผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหารเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอยกวา 50
 คน คน

120,000.00           - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่  (120 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท)

24,000.00             - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่  (120 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท)

7,000.00               - คาเอกสารประกอบการคัดเลือก (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่  (100 คน X 1 ชุด X 70 บาท)

4,000.00               - คาวัสดุอุปกรณ  (1 ครั้ง X 4,000 บาท)

1,499,500.00      5. จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer รุนใหม และผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง

490,000.00           - คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (70 คน X 10 วัน X 700 บาท)

70,000.00             - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (70 คน X 2 มื้อ X 10 วัน X 50 บาท)

24,500.00             - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (70 คน X 1 ชุด X 5 ครั้ง X 70 บาท)

360,000.00           - คาตอบแทนวิทยากร (5 คน X 6 ชั่วโมง X 10 วัน X 1,200 บาท)

25,000.00             - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท)

60,000.00             - คาที่พักวิทยากร  ( 5 คน X10 วัน X 1,200 บาท)

50,000.00             - คาวัสดุอุปกรณ  ( 1ชุด X 10 วัน X 5,000 บาท) 

375,000.00           - คาที่พักผูเขารวมกิจกรรม  (50 คน X 10 วัน X750 บาท)

45,000.00             - คาจางเหมารถตู พรอมน้ํามันเช้ือเพลิง (7 คัน X 10 วัน X 4,500 บาท)



งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
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918,500.00        6. ศึกษาดูงานในประเทศและสรางเครือขายระหวางกลุม Smart Farmer รุนใหมกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

180,000.00           - คาตอบแทนวิทยากร (5 คน X 6 ชั่วโมง X 5 วัน X 1,200 บาท)

25,000.00             - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท)

245,000.00           - คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (70 คน X 5 วัน X 700 บาท)

35,000.00             - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (70 คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท)

24,500.00             - คาเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (70 คน X 1ชุด X 5 วัน X 70 บาท)

157,500.00           - คาจางเหมารถตู พรอมน้ํามันเช้ือเพลิง (7 คัน X 5 วัน X 4,500 บาท)

25,000.00             - คาวัสดุอุปกรณ  (1 ชุด X 5 วัน X 5,000 บาท)

187,500.00           - คาที่พักผูเขารวมกิจกรรม  (50 คน X 5 วัน X750 บาท)

30,000.00             - คาที่พักวิทยากร  (5 คน X 1 ครั้ง X 5 วัน X 1,200 บาท)

9,000.00               - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด  (10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท)9,000.00               - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด  (10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท)



จังหวัดเชียงใหม

โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)

กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑที่มี
นวัตกรรม Northern Thailand Food Valley

4,000,000                                                                                                                                                                                      -   

1. งบดําเนินงาน 4,000,000        

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,000,000        

1.1.1 คาใชสอย 4,000,000        

  (1) คาจางเหมาบริการ 4,000,000        

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ

  (1) คาจางเหมาบริการ 4,000,000        

3,017,000        1. จัดงานแสดงสินคาและความกาวหนาดานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสินคาอาหารและเกษตรแปรรูป จํานวน 1 ครั้ง 
โดยมีวิสาหกิจเขารวม ไมนอยกวา 100  ราย

1.1 คาประชาสัมพันธการจัดงาน

20,000              - คาออกแบบและเผยแพรประชาสัมพันธสื่อประชาสัมพันธผานเว็บไซต กระดานขาว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน (Social Media) อยาง
นอย 10 เว็บไซต  (10 เว็ปไซต X 2,000 บาท)

35,000              - คาประชาสัมพันธเผยแพรสื่อประชาสัมพันธผานสถานีโทรทัศน (ในรูปแบบการสัมภาษณผูบริหารออกอากาศผานทางรายการโทรทัศนทองถิ่น ให
เขาถึงกลุมเปาหมายในรายการประเภทการรายงานขาว วิเคราะหขาว รายการวาไรตี้ จํานวน 1 ครั้ง ความยาวไมนอยกวา 5 นาท)ี (1 ครั้ง X 
35,000 บาท)

5,000                - คาออกแบบและผลิตสปอตวิทยุ ไมนอยกวา 30 วินาที (1 เรื่อง X 2 เสียง X 5,000 บาท)

18,000              - คาใชจายในการเผยแพรสปอต  ( 2 สถานี X 15 วัน X 2 ครั้ง X 300 บาท)

4,000                - คาออกแบบและผลิตแผนปลิว ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา พรอมเผยแพร  (1,000 ใบ X 4 บาท)

4,000                - คาออกแบบและผลิตสื่อส่ิงพิมพ (โปสเตอร) ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน พรอมเผยแพร (1,000 ชุด X 4 บาท)

50,000              - คาออกแบบและประชาสัมพันธผานจอ LED ชวงกอนงานและระหวางการจัดงาน ไมนอยกวา 15 วัน (5 ชุด X 10,000 บาท)

15,000              -  คาออกแบบและผลิตสื่อปาย J-Flag (ธงญ่ีปุน) พิมพ 2 ดาน 4 สี ขนาด 0.5 x 1.5 เมตร พรอมติดต้ัง (10 จุด X 1,500 บาท)

10,000              -  คาออกแบบและผลิตสื่อโฆษณากลางแจง ขนาด 3 x 1.80 เมตร พรอมติดต้ังและรื้อถอน (5 จุด X 2,000 บาท)

30,000              - คาออกแบบและผลิตสื่อโฆษณากลางแจง ขนาด 9 x 12 เมตร หนา ศภ.1 กสอ. พรอมติดตั้งและรื้อถอน (1จุด X 30,000 บาท)



งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
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1.2 คาใชจายในการจัดพิธีเปดงาน

3,500                - คาเอกสารประกอบการแถลงขาว (50 ชุด X 70 บาท)

15,000              - คาของที่ระลึกสื่อมวลชน / ผูรวมงาน (50 คน X 300 บาท)

5,000                - คาพิธีกรดําเนินการแถลงขาว (1 คน X 5,000 บาท)

30,000              - คาออกแบบ ตกแตงพื้นที่พิธีเปด  (1 งาน X 30,000 บาท)

7,500                - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูรวมงาน) (150 ชุด X 50 บาท)

7,500                - คาใชจายในการออกแบบ และผลิตการดเชิญแขกผูมีเกียรติ (150 ใบ X 50 บาท)

4,500                - คาของที่ระลึกสําหรับประธานในพิธีเปด (3 ชิ้น X 1,500 บาท)

20,000              - คาการแสดงพิธีเปดงาน (1 ชุด X 20,000 บาท )

3,500                - คาเชาชุดโซฟาสําหรับประธานในพิธีเปด (1 ชุด X 3,500 บาท)

15,000              - คาเชาเกาอี้สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ (150 ชุด X 120 บาท)15,000              - คาเชาเกาอี้สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ (150 ชุด X 120 บาท)

12,000              - คาจางบุคลากร เจาหนาที่อํานวยความสะดวกตางๆ (1 งาน X 12,000 บาท)

1.3 คาใชจายในการจัดงาน

640,000            - คาเชาสถานที่พรอมสาธารณูปโภค จํานวน ไมนอยกวา 3 วัน  (800 ตร.ม X 800 บาท)

680,000            - คาออกแบบ ผลิต และตกแตงสถานที่  (800 ตร.ม X 850 บาท)

30,000              - คาจางเหมารื้อถอนสิ่งกอสรางภายในงาน (1 ครั้ง X 30,000 บาท)

15,000              - คาจางเหมาทําความสะอาด (3 วัน X 5,000 บาท)

21,000              - คาเชาเครื่องเสียงสําหรับกิจกรรมระหวางงาน พรอมผูควบคุม (3 วัน X 7,000 บาท)

15,000              - คาจัดหาพิธีกรดําเนินรายการตลอดชวงกิจกรรม (1 คน X 3 วัน X 5,000 บาท)

12,000              - คาจัดหาเจาหนาที่ประชาสัมพันธ (2 คน X 3 วัน X 2,000 บาท)

18,000              - คาจัดหาเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา (3 คน X 3 วัน X 2,000 บาท)

216,000            - คาตอบแทนวิทยากร (10 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท)

50,000              - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (10 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท)

36,000              - คาที่พักวิทยากร (10 คน X 3 วัน X 1,200 บาท)

900,000            - คาวัสดุอุปกรณประกอบการสาธิต / ทดลองของผูที่สนใจ (60 ชุด X 10 หลักสูตร X 3 วัน X 500 บาท)

18,000               - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่  (60 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท)
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24,000              - คาใชจายในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน (อาหารกลางวัน / อาหารวางและเครื่องด่ืม) (20 คน X 2 ครั้ง X 600 บาท)

21,000              - คาใชจายในการจัดทําเอกสารขอมูลรานคาที่รวมแสดงและจําหนายสินคาภายในงาน (300 ชุด X 70 บาท)

1,500                 - คาใชจายในการจัดจางเจาหนาที่ พรอมเครื่องตรวจนับจํานวนผูชมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน  (3 วัน X 500 บาท)

5,000                 - คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ และจัดจางเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล (1 งาน X 5,000 บาท)

295,000           2. จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini Exhibition ภายในงาน เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงดานการคาการลงทุนแกผูประกอบการใน
พื้นที่กับผูผลิต รายใหญระดับประเทศ

20,000              - คาใชจายในการประชาสัมพันธรับสมัคร / คัดเลือก ผูประกอบการเขารวมกิจกรรม Business Matching หรือ Mini Exhibition (2 ครั้ง X 
10,000)

50,000              - คาออกแบบ ตกแตงสถานที่จัดกิจกรรม Business Matching หรือ Mini Exhibition (100 ตร.ม. X 500 บาท)

7,000                - คาจัดทําเอกสารและส่ือประชาสัมพันธกิจกรรม (100 ฉบับ X 70 บาท)

15,000              - คาพิธีกรดําเนินรายการ ( 1 คน X 3 วัน X 5,000 บาท)15,000              - คาพิธีกรดําเนินรายการ ( 1 คน X 3 วัน X 5,000 บาท)

30,000               - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม)  (100 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท)

150,000            - คาวัสดุอุปกรณ (100 คน X 1 ชุด X 3 วัน X 500 บาท )

18,000              - คาใชจายในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน (อาหารกลางวัน / อาหารวางและเครื่องด่ืม) (30 คน X 1 ครั้ง X 600 บาท)

5,000                - คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ และจัดหาเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล (1 งาน X 5,000 บาท)

677,000           3. จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูภายในงานโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในระดับประเทศหรือระดับสากล

150,000            - คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (100 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 1 ครั้ง X 500 บาท)

30,000               - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่   (100 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 1 ครั้ง X 50 บาท)

50,000              - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (10 คน X 2 เที่ยว X 1ครั้ง X 2,500 บาท)

360,000            - คาตอบแทนวิทยากร  (10 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 2,000 บาท)

36,000              - คาที่พักวิทยากร (10 คน X 3 วัน X 1,200 บาท)

21,000              - คาเอกสารประกอบการสัมมนา (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (100 คน X 1 ชุด X 3 วัน X 70 บาท)

15,000              - คาวัสดุอุปกรณ (1ชุด X 3 วัน X 5,000 บาท)

15,000              - คาพิธีกรดําเนินการสัมมนา (1คน X 3 วัน X 5,000 บาท)

11,000             4. สรุปและประเมินผลการจัดงาน

9,000                - คาใชจายในการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด  (10ชุด X 3 งวด X 300 บาท)

2,000                - คาวัสดุอุปกรณ (1 ครั้ง X 2,000 บาท)



จํานวน หนวยนับจํานวนหนวยนับ จํานวน หนวยนับ

จังหวัดเชียงใหม

โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)

กิจกรรมหลักที่ 4 สรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดียใน
อุตสาหกรรมอาหาร (Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)

2,500,000        

1. งบดําเนินงาน 2,500,000        

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,500,000        

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2 คาใชสอย 2,500,000        

  (1) คาจางเหมาบริการ 2,500,000         

12,700             1. จัดทํา และนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม 
ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือก
ผูเขารวมกิจกรรม

10,000                - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิทยากร เจาหนาที)่ 10 1 มื้อ 1 วัน 2 ครั้ง 500

2,000                  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (วิทยากร เจาหนาที)่ 10 2 มื้อ 1 วัน 2 ครั้ง 50

700                     - คาเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจาหนาที)่ 10 ชุด 70

162,210           2. ประชาสัมพันธเชิญชวน และรับสมัครผูประกอบการเขารวม
กิจกรรม ผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม

20,000                - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดโครงการ 10 เว็บไชต 2,000

90,000                - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหว
พรอมเผยแพร VTR

90 วินาที 1 ครั้ง 1,000

25,000                - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวม
โครงการ

1 ระบบ 25,000

2,850                  - คาออกแบบและผลิตแผนพับ ขนาด A3 พับครึ่งเปน A4 พิมพ 4 
สี อารตมัน 2 หนา พรอมเผยแพร

1,000 ใบ 2.85

4,360                  - คาออกแบบและผลิตโปสเตอร ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน 1 
หนา พรอมเผยแพร

1,000 ใบ 4.36

10,000                - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที 1 ครั้ง 10,000

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ  อัตรา
(บาท)



จํานวน หนวยนับจํานวนหนวยนับ จํานวน หนวยนับ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ  อัตรา
(บาท)

10,000                - คาเผยแพรสปอตวิทยุ (เขตตางจังหวัด ระบบ FM) 20 ครั้ง 500

206,900           3. จัดพิธีเปดตัวกิจกรรม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค และภารกิจ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

50,000                - คาออกแบบ และตกแตงสถานที่ 1 งาน 50,000

100,000              - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ 200 1 มื้อ 1 วัน 500

20,000                - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ 200 2 มื้อ 1 วัน 50

5,000                  - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) 1 2 เที่ยว 2,500

7,200                  - คาตอบแทนวิทยากร 1 6 ชั่วโมง 1 วัน 1,200

1,200                  - คาที่พักวิทยากร 1 1 วัน 1 ครั้ง 1,200

14,000                - คาเอกสารประกอบการบรรยาย (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร 
เจาหนาที)่

200 ชุด 70

5,000                  - คาพิธีกรดําเนินรายการ 1 1 วัน 5,000

4,500                  - คาวัสดุอุปกรณ 1 ครั้ง 4,500

774,000           4. จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการดานอาหาร โดยการใชวิธี Storytelling ไมนอยกวา
 50 คน

288,000              - คาตอบแทนวิทยากร 10 6 ชั่วโมง 4 วัน 1,200

50,000                - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) 10 2 เที่ยว 2,500

48,000                - คาที่พักวิทยากร 10 4 วัน 1,200

168,000              - คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 60 1 มื้อ 4 วัน 700

24,000                - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 60 2 มื้อ 4 วัน 50

180,000              - คาที่พักผูเขารวมอบรม 60 4 วัน 750

16,000                - คาวัสดุอุปกรณ 1 ชุด 4 วัน 4,000

40,200             5. คัดเลือกผูประกอบการเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 20 คน

30,000                - คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 60 1 มื้อ 1 วัน 500

6,000                  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 60 2 มื้อ 1 วัน 50

4,200                  - เอกสารประกอบการคัดเลือก 60 ชุด 70



จํานวน หนวยนับจํานวนหนวยนับ จํานวน หนวยนับ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ  อัตรา
(บาท)

1,292,000        6. จัดกิจกรรมสรางการรับรูตราสินคาและอัตลักษณดวยมัลติมีเดีย
 พรอมเผยแพรเรื่องราวผลิตภัณฑผานสื่อดิจิทัล ไมนอยกวา 20 คน

200,000              - คาจางเหมาจัดทํา Identity and Storytelling for digital 
Market พรอมเผยแพร

20 1 ชุด 10,000

1,080,000           - คาจางเหมาในการสงเสริมและพัฒนาดานการเพิ่มคุณคาและสราง
มูลคาผลิตภัณฑ (ผูเช่ียวชาญ 1 คน ตอ วิสาหกิจ 4 ราย)

5 3 ชั่วโมง 3 man-day 20 ราย 1,200

10,000                - คาอาหารกลางวัน (วิทยากร เจาหนาที)่ 20 1 มื้อ 1 ครั้ง 500

2,000                  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (วิทยากร เจาหนาที)่ 20 2 มื้อ 1 ครั้ง 50

11,990             7. การติดตามและประเมินผลโครงการสรางการรับรูตราสินคา
และอัตลักษณดวยมัลติมีเดีย (Chiang Mai Food Storytelling 
Multimedia)

9,000                  - คาใชจายในการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด 
A4 พรอมดีวีดี

10 ชุด 3 งวด 300

2,990                  - คาวัสดุอุปกรณ 1 ครั้ง 2,990



คําชี้แจง

จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

จังหวัดเชียงใหม

โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ 5,000,000           

1. งบดําเนินงาน 5,000,000           

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,000,000            

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2 คาใชสอย 5,000,000            

(1) คาจางเหมาบริการ 5,000,000            

23,100                1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
 ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการ
คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม

15,000                   - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิทยากร เจาหนาที)่ (30 คน X 1 มื้อ
 X 1 วัน X 500 บาท)

30 1 มื้อ 1 วัน 500

3,000                     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (วิทยากร เจาหนาที)่   (30 คน X
 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท)

30 2 มื้อ 1 วัน 50

2,100                     - คาเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจาหนาที)่ (30 เลม
 X 70 บาท)

30 เลม 70

3,000                    - คาวัสดุอุปกรณ  (1 ครั้ง X 3,000 บาท) 1 ครั้ง 3,000

153,000              2. ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวมกิจกรรมผาน
ชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม

20,000                  - คาเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต กระดานขาว (Web 
Board) หรือเว็บสังคมออนไลน (Social Media)  (10 เว็ปไซต X
 2,000 บาท)

10 เว็บไซต 2,000

90,000                  - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหว
พรอมเผยแพร VTR (90 วินาที X 1,000 บาท)

90 วินาที 1,000

25,000                  - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวม
โครงการ  ( 1ระบบ X 25,000 บาท)

1 ระบบ 25,000

จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

ป 2562
(ถามี)

ป 2563

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

รายการ



คําชี้แจง

จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

ป 2562
(ถามี)

ป 2563

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

รายการ

4,000                    - คาออกแบบและผลิตแผนปลิว ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2
 หนา พรอมเผยแพร (1,000 ใบ X 4 บาท)

1000 ใบ 4

4,000                    - คาจัดทําเอกสารใบสมัครเขารวมกิจกรรม ขนาด A4 พิมพ 4 สี
 อารตมัน 2 หนา  (1,000 ชุด X 4 บาท)

1000 ชุด 4

10,000                  - คาเผยแพรสปอตวิทยุ  (20 ครั้ง X 500 บาท) 20 ครั้ง 500

31,800                3. คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอยกวา 30 ราย

20,000                  - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ 
เจาหนาที)่   (40 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท)

40 1 มื้อ 1 วัน 500

4,000                    - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ 
เจาหนาที)่   (40 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50บาท)

40 2 มื้อ 1 วัน 50

2,800                    - คาเอกสารประกอบการคัดเลือก (ผูเขารวมกิจกรรม 
คณะกรรมการ เจาหนาที)่  (40 ชุด X 70 บาท)

40 ชุด 70

5,000                    - คาวัสดุอุปกรณ  (1 ครั้ง X 5,000 บาท) 1 ครั้ง 5,000

286,300              4. จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะในประเด็น 
Natural Food ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง

108,000               - คาตอบแทนวิทยากร   (5 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท 5 6 ชั่วโมง 3 วัน 1,200

18,000                  - คาเชาที่พักวิทยากร  (5 คน X 3 วัน X 1,200 บาท) 5 3 วัน 1,200

25,000                   - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X
 2,500 บาท)

5 2 เที่ยว 1 ครั้ง 2,500

48,000                  - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ 
 (40 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 400 บาท)

40 1 มื้อ 3 วัน 400

12,000                  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร 
เจาหนาที)่   (40 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท)

40 2 มื้อ 3 วัน 50

67,500                  - คาที่พักผูเขารวมอบรม  (30 คน X 3 วัน X 750 บาท) 30 3 วัน 750

2,800                    - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร 
เจาหนาที)่  (40 ชุด X 70 บาท)

40 ชุด 70

5,000                    - คาวัสดุอุปกรณ (1 ครั้ง X 5,000 บาท) 1 ครั้ง 5,000



คําชี้แจง

จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

ป 2562
(ถามี)

ป 2563

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

รายการ

3,390,000           5. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ ไมนอยกวา 8 
Man-days

2,640,000             - คาจางเหมาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวน
ธรรมชาติ พรอมถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตแกวิสาหกิจ  
(30 คน X 8 Manday X 11,000 บาท)

30 8 Man-day 11,000

150,000               - คาตรวจวิเคราะห คาทดสอบผลิตภัณฑ ในกระบวนการผลิต
ธรรมชาติ (30 คน X 5,000 บาท)

30 5,000

600,000               - คาจัดทําผลิตภัณฑตนแบบและบรรจุภัณฑตนแบบ  (30 
ผลิตภัณฑ X 4 ตนแบบ X 5,000 บาท)

 30 ผลิตภัณฑ 4 ตนแบบ 5,000

997,800              6. ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ

400,000               - คาเชาสถานที่พรอมสาธารณูปโภค  (500 ตรม. X 800 บาท) 500 ตร.ม 800

425,000               - คาออกแบบ ผลิต และตกแตงสถานที่  (500 ตรม. X 850 
บาท)

500 ตร.ม 850

15,000                  - คาจางเหมารื้อถอนสิ่งกอสรางภายในงานเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงาน
  (1 ครั้ง X 15,000 บาท)

1 ครั้ง 15,000

3,000                    - คาจางเหมาทําความสะอาด  (3 วัน X 1,000 บาท) 3 วัน 1,000

9,000                    - คาเชาเครื่องเสียงพรอมผูควบคุม (3 วัน X 3,000 บาท) 3 วัน 3,000

15,000                  - คาจางพิธีกรดําเนินรายการตลอดชวงกิจกรรม  (1คน X 3วัน 
X5,000 บาท)

1 3 วัน 5,000

9,000                    - คาจางเหมาเจาหนาที่ประชาสัมพันธ   (2คน X 3 วัน X 
1,500 บาท)

2 3 วัน 1,500

12,000                  - คาจางเหมาเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา  (2 คน X 3 วัน X 
2,000 บาท)

2 3 วัน 2,000

1,800                    - คาจางเหมาเจาหนาที่ตรวจนับจํานวนผูชมงาน  (2 คน X 3 วัน
 X 300 บาท)

2 3 วัน 300

60,000                  - คาจางเหมาเจาหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบประเมินผลการจัดงาน  
(3 วัน X 400 ขอมูล X50 บาท)

3 วัน 400 ขอมูล 50

15,000                  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม Business 
Matching)  (100 คน X 3 วัน X50 บาท)

100 3 วัน 50



คําชี้แจง

จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

ป 2562
(ถามี)

ป 2563

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

รายการ

14,000                  - คาออกแบบและจัดทําเอกสารขอมูลรานคาที่รวมแสดงและ
จําหนายสินคาภายในงาน ขนาด A 4 พิมพ 4 สี กระดาษอารตมัน
  (400 ชุด X 35 บาท)

400 ชุด 35

4,000                    - คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ
 / ผลลัพธ  (400 ชุด X 10 บาท)

400 ชุด 10

15,000                  - คาวัสดุอุปกรณ  (1ชุด X 3 วัน X 5,000 บาท) 1 ชุด 3 วัน 5,000

118,000              7. จัดกิจกรรมสรางเครือขาย จํานวน 1 วัน

36,000                  - คาตอบแทนวิทยากร (เสวนา)   (5 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท 5 6 ชั่วโมง 1,200

25,000                  - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ 
 (50 คน X  1 มื้อ X 500 บาท)

50 1 มื้อ 500

5,000                    - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร 
เจาหนาที)่   (50 คน X  1 มื้อ X 50 บาท)

50 2 มื้อ 50

6,000                    - คาเชาที่พักวิทยากร  (5 คน X 1 วัน X 1,200 บาท) 5 1 วัน 1,200

30,000                   - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X
 3,000 บาท)

5 2 เที่ยว 1 ครั้ง 3,000

3,500                    - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร 
เจาหนาที)่  (50 คน X 70 บาท)

50 70

9,000                    - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 
4 สี พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด   (10 ชุด X  3 งวด X 300 
บาท)

10 ชุด 3 งวด 300

3,500                    - คาวัสดุอุปกรณ  (1ครั้ง X 3,500 บาท) 1 ครั้ง 3,500



คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาด AEC 4,500,000       
1. งบดําเนินงาน 4,500,000       
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,500,000       
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย 4,500,000       
  (1) คาจางเหมาบริการ 4,500,000       

25,400            1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม

20,000               - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิทยากร เจาหนาที)่ ( 20 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
4,000                 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (วิทยากร เจาหนาที)่ ( 20 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )
1,400                 - คาเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจาหนาที)่( 20 ชุด X 70 บาท )

102,400          2. ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม
20,000              - คาเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต กระดานขาว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน (Social Media)( 10 เว็บไซต X 

2,000 บาท )

60,000              - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอมเผยแพร VTR ( 60 วินาที X 1,000 บาท )
20,000              - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวมโครงการ( 1 ระบบ X 20,000 บาท )

2,000                - คาออกแบบและผลิตแผนปลิว ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา พรอมเผยแพร ( 500 ใบ X 4 บาท )
400                   - คาจัดทําเอกสารใบสมัครเขารวมกิจกรรม ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา ( 100 ชุด X 4 บาท )

26,800            3. คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอยกวา 30 ราย
20,000               - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่ ( 40 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท )

4,000                 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่ ( 40 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )
2,800                 - คาเอกสารประกอบการคัดเลือก (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่( 40 ชุด X 70 บาท )

3,549,700       4. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรม ไมนอยกวา 30 ผลิตภัณฑ

116,200          4.1 จัดฝกอบรมสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการตลาด AEC จํานวน 2 วัน
43,200              - คาตอบแทนวิทยากร

7,200                - คาเชาที่พักวิทยากร
15,000               - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ



คําชี้แจงงบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ

40,000              - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ 
8,000                - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ 
2,800                - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ 

3,433,500       4.2 ถายทอดองคความรู /ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจนเกิดผลิตภัณฑใหม/ผลิตภัณฑเดิมไดรับการปรับปรุง 
ใหกับวิสาหกิจที่ไดรับการคัดเลือก

2,400,000         - คาจางเหมาพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมพรอมถายทอดแกวิสาหกิจ อยางนอย 8  Man-day ( 30 คน X 
80,000 บาท )

570,000            - คาตรวจวิเคราะห คาทดสอบผลิตภัณฑ หรือคาจัดทําตนแบบผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑที่เหมาะสม  ( 30 คน X 19,000 
บาท )

450,000           คาจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ 30 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 5 ตนแบบ ๆ ละ 3,000 บาท ( 30 ผลิตภัณฑ X 5 ตนแบบ X 3,000 บาท )
9,000                - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด( 10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท )

4,500                - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 4,500 บาท )
795,700          5. ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑและการเจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) ภายในประเทศ
320,000            - คาเชาสถานที่พรอมสาธารณูปโภค จํานวน ไมนอยกวา 3 วัน (พื้นที่นิทรรศการ พื้นที่จําหนายสินคา พื้นที่เจรจาธุรกิจ รวมถึง

สาธารณูปโภค และการรักษาความสะอาดในพื้นที่จัดงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน)( 400 ตรม. X 800 บาท )

340,000            - คาออกแบบ ผลิต และตกแตงสถานที่ ( 400 ตรม. X 850 บาท )
15,000              - คาจางเหมารื้อถอนสิ่งกอสรางภายในงานเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงาน ( 1 ครั้ง X 15,000 บาท )

3,000                - คาจางเหมาทําความสะอาด ( 3 วัน X 1,000 บาท )
9,000                - คาเชาเครื่องเสียงพรอมผูควบคุม ( 3 วัน X 3,000 บาท )

15,000              - คาจางพิธีกรดําเนินรายการตลอดชวงกิจกรรม ( 1 คน X 3 วัน X 5,000 บาท )
4,500                - คาจางเหมาเจาหนาที่ประชาสัมพันธ  ( 1 คน X 3 วัน X 1,500 บาท )
6,000                - คาจางเหมาเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา ( 1 คน X 3 วัน X 2,000 บาท )

900                   - คาจางเหมาเจาหนาที่ตรวจนับจํานวนผูชมงาน ( 1คน X  3 วัน X 300 บาท )
             15,000  - คาจางเหมาเจาหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบประเมินผลการจัดงาน ( 100 ขอมูล X 3 วัน X 50 บาท )

15,000              - คาของรางวัลกิจกรรมสงเสริมการตลาด ( 3 วัน X 5,000 บาท )
             10,500  - คาออกแบบและจัดทําเอกสารขอมูลรานคาที่รวมแสดงและจําหนายสินคาภายในงาน ขนาด A 4 พิมพ 4 สี กระดาษอารตมัน ( 

300 ชุด X 35 บาท )

               3,000  - คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ ( 300 ชุด X 10 บาท )
21,600              - คาตอบแทนวิทยากร ( 2 คน X 3 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท )

7,200                - คาเชาที่พักวิทยากร ( 2 คน X 3 วัน X 1,200 บาท )
10,000               - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน)( 2 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท )



คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)

กิจกรรมหลักที่ 7 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาดเปาหมาย 3,000,000.00    

1. งบดําเนินงาน 3,000,000.00    
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 3,000,000.00    
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย 3,000,000.00    
  (1) คาจางเหมาบริการ 3,000,000.00     

25,400.00         1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม

20,000                 - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิทยากร เจาหนาที)่( 20 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
4,000                   - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (วิทยากร เจาหนาที)่( 20 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )
1,400                   - คาเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจาหนาที)่( 20 ชุด X 70 บาท )

72,400              2. ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม
20,000                - คาเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต กระดานขาว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน (Social Media)( 10 เว็บไซต X 2,000 

บาท )

30,000                - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอมเผยแพร VTR( 30 วินาที  X 1,000 บาท )
20,000                - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวมโครงการ ( 1 ระบบ X 20,000 บาท )

2,000                  - คาออกแบบและผลิตแผนปลิว ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา พรอมเผยแพร ( 500 ใบ X 4 บาท )
400                     - คาจัดทําเอกสารใบสมัครเขารวมกิจกรรม ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา ( 100 ชุด X 4 บาท )

36,400.00         3. คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอยกวา 30 ราย
25,000                - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่ ( 50 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท )

5,000                  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่( 50 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )
3,500                  - คาเอกสารประกอบการคัดเลือก (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่( 50 ชุด X 70 บาท )
2,900                  - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 2,900 บาท )

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ



คําชี้แจงงบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563 รายการ

135,200.00       4. จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะในประเด็นนวัตกรรม (Innovation) การออกแบบบรรจุภัณฑ การสรางแบรนด/
ตราสินคา การตลาด มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ

43,200                - คาตอบแทนวิทยากร ( 2 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท )
7,200                  - คาเชาที่พักวิทยากร(2 คน X 3 วัน X 1,200บาท )

10,000                 - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 2 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท )
60,000                - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่( 40 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )
12,000                - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่( 40 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )

2,800                  - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40 ชุด X 70 บาท )
58,600.00         5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหา จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

14,400                - คาตอบแทนวิทยากร ( 2 คน X 6 ชั่วโมง  X 1 วัน X 1,200 บาท )
2,400                  - คาเชาที่พักวิทยากร ( 2 คน X 1 วัน X 1,200 บาท )

10,000                 - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 2 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท )
20,000                - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท )

                 4,000  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )
2,800                  - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40 ชุด X 50 บาท )
5,000                  - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000บาท )

143,000.00       6. จัด Design Workshop ระดมความคิดเพื่อคนหาเอกลักษณที่โดดเดนภายใตอัตลักษณ Chiang Mai Brand โดยการนํา
เอกลักษณ  แตละทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมมาสรางสรรคบรรจุภัณฑใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย

57,600                - คาตอบแทนวิทยากร ( 4 คน X 6 ชั่วโมง X 2 วัน X 1,200 บาท )
9,600                  - คาเชาที่พักวิทยากร ( 4 คน X 2 วัน X 1,200 บาท )

20,000                 - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 4 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท )
               40,000  - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
                 8,000  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )
                 2,800  - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40 ชุด X 70 บาท )

5,000                  - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000 บาท )
2,529,000.00    7. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ จํานวน 30 ผลิตภัณฑ พรอมทั้งจัดทําตนแบบ 30 

ชิ้น/ผลิตภัณฑ โดยบรรจุภัณฑจะตองคํานึงถึงประเด็นการใชงาน การออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น เทคนิคการผลิต เปนตน

1,620,000           - คาจางเหมาคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ( 30 คน X 6 man-day X 9,000 บาท )
900,000              - คาจัดทําตนแบบผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑที่เหมาะสม ( 30 ผลิตภัณฑ X 30 ชุด X 1,000 บาท )

9,000                  - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด (3 งวด X 10 ชุด X 300  บาท )



                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม
ผลผลิต : 1.จํานวนตนแบบวิธีการเตรียมสารสกัดหยาบไดอยางเหมาะสม ไมนอยกวา ๑ ตนแบบ
๒.จํานวนสารสกัดหยาบจากลูกเดือยที่มีคุณภาพ ไมนอยกวา ๑๐ กรัม
๓.จํานวนขอมูลรายงานผลการพัฒนาสารสกัดหยาบลูกเดือยที่ใหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส มีผลการทดสอบความคงตัวซึ่ง
สามารถกําหนดวันหมดอายุของสารสกัด ไมนอยกวา ๑ รายงาน

โครงการ :การสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย ๑,๔๐๐,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๑ : การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบสารสกัด
๑. งบดําเนินงาน ๔๕๐,๐๐๐
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๔๕๐,๐๐๐
๑.๑.๒ คาใชสอย ๔๕๐,๐๐๐

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

  (๖) คาจางเหมาบริการ ๔๕๐,๐๐๐
 - คาจางเหมาจัดเตรียมสารสกัดหยาบ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 - คาจางเหมาพัฒนาคุณภาพสารสกัดหยาบ ๓๕๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๓๕๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๒ : การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสารสกัดที่มีคุณภาพ
๑. งบดําเนินงาน ๔๕๐,๐๐๐
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๔๕๐,๐๐๐
๑.๑.๒ คาใชสอย ๔๕๐,๐๐๐
  (๖) คาจางเหมาบริการ ๔๕๐,๐๐๐
 - คาจางเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสารสกัดและการวิเคราะหความคงตัวของผลิตภัณฑ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๓๐๐,๐๐๐ บาท

 - คาจางเหมาการทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสารสกัด ๑๕๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๑๕๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๓ : การออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
๑. งบดําเนินงาน ๒๕๐,๐๐๐
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๒๕๐,๐๐๐
๑.๑.๒ คาใชสอย ๒๕๐,๐๐๐
  (๖) คาจางเหมาบริการ ๒๕๐,๐๐๐
 - คาจางเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๒๕๐,๐๐๐ บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ ๔ : การถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑตนแบบสูเชิงพาณิชยใหแกผูประกอบการ ผานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑. งบดําเนินงาน ๒๕๐,๐๐๐
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ๒๕๐,๐๐๐
๑.๑.๑ คาตอบแทน ๒๕,๒๐๐
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) ๒๕,๒๐๐
 - คาตอบแทนวิทยากร ๗,๒๐๐ จํานวน ๒ คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท
 - คาตอบแทนวิทยากร ๑๘,๐๐๐ จํานวน ๑๐ คน x ๓ ชั่วโมง x 600 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย ๒๒๔,๘๐๐
  (๖) คาจางเหมาบริการ ๑๙๖,๐๐๐
 - คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม ๘๐,๐๐๐ จํานวน ๑ งาน x ๘๐,๐๐๐ บาท

 - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม ๑๖,๐๐๐ จํานวน ๑ งาน x ๑๖,๐๐๐ บาท

 - คาจางเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ งาน x ๑๐๐,๐๐๐ บาท - คาจางเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ งาน x ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม ๒๘,๘๐๐
 - คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม ๑๘,๐๐๐ จํานวน ๖๐ คน x ๓00 บาท
 - คาอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน ๓,๖๐๐ จํานวน ๑๒ คน x ๓00 บาท
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขาอบรม ๖,๐๐๐ จํานวน ๖๐ คน x ๒ มื้อ x ๕0 บาท
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มวิทยากร ๑,๒๐๐ จํานวน ๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๕0 บาท



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
ลําดับความสําคัญ...27... 

 
ชื่อโครงการ  :  ยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค  
  (Chiang Mai Creative Innovation) 
วงเงิน 15,000,000 บาท  
กิจกรรมหลักที่ 1 สรางสตารทอัพรุนใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค  
  (Chiang Mai Creative Innovation Startup)  วงเงิน 4,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 
  (Chiang Mai Creative Innovation Product)  วงเงิน 4,500,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิงสรางสรรค  
  “เทศกาลเชียงใหมนวัตกรรมเชิงสรางสรรค” 
  (Chiang Mai Creative Innovation Festival)   วงเงิน 4,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวเพื่อสรางมูลคาสินคา  Gift & Lifestyle  
  ดวยมัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital Market)วงเงิน 2,500,000บาท 
 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล  
แผนงาน สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
หนวยดําเนินการ :  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
ผูรับผิดชอบ : นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
สถานที่ติดตอ : 158 ถนนทุงโฮเต็ล ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000 
หมายเลขโทรศัพท : 053-245361-2 
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา :          
 จากการที่รัฐบาลไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (2560 - 2579) โดยหนึ่งในประเด็น
สําคัญ คือ การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งผูประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เปน
ภาคสวนที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญท่ีจะเปนแรงขับเคลื่อน    ขีดความสามารถใหประเทศกาวไปสูจุดที่มุงหวัง
และสามารถแขงขันได ในเวทีโลกไดอยางแทจริง ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อใช
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการนําขอไดเปรียบ เชน ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ภูมิปญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ มาประยุกตใชเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคาใหสามารถแขงขัน
ได ตลอดจนสามารถสรางเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหการพัฒนาอุตสาหกรรม และ 
SMEs เปาหมาย มุงเนนในดานเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาและยกระดับความเปนมาตรฐาน 
(Standard) และเพิ่มมูลคาสินคาบริการ โดยการประยุกตใชนวัตกรรม (Innovation) ผสมผสานกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในเวที
โลก 
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เมื่อพิจารณาในบริบทของทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ที่มุงสงเสริมและพัฒนาการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นมา ตอยอดในการผลิตอยางมีคุณคาบนพื้นฐานของการศึกษาความตองการของตลาดเพื่อ
เชื่อมโยงสูตลาดเปาหมายอยางเหมาะสม รวมถึงการสงเสริมและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคสินคาและบริการให
โดดเดน มีคุณคาและมูลคา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry) ซึ่งมีความสําคัญอยางมากใน
ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ตลอดจนสามารถสรางเรื่องราวเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative 
Tourism) ซึ่งเปนตําแหนงการพัฒนาใหม (New Positioning) ของจังหวัดไดอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีความ
พยายามของทุกภาคสวนที่เปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหจังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมสรางสรรค
ในระดับประเทศ โดยดึงศักยภาพที่เปนจุดแข็งและมีเอกลักษณโดดเดนของแตละจังหวัดเพื่อสรางการพัฒนา
เศรษฐกิจและดึงดูดใหเกิดการลงทุน 
 ดังนั้น ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึงไดใหความสําคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมสรางสรรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยการสราง
ผูประกอบการใหมที่มีศักยภาพในการทําธุรกิจสูง แตยังขาดการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการสรางธุรกิจใหเติบโตอยางรวดเร็วและยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นและตรงกับความ
ตองการของตลาด การนําเสนอเรื่องราวของความเปนลานนาผานมุมมองของธุรกิจผลิตภัณฑที่มีเรื่องราวและการ
ออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ เปนงานเทศกาลที่มีเอกลักษณในแบบลานนาที่สามารถประชาสัมพันธความคิด
สรางสรรคและการนํานวัตกรรมมาเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑทองถิ่นไดอยางลงตัว เพื่อสรางความเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมสรางสรรค ในภูมิภาคเชื่อมโยงสูตลาดเปาหมายที่มีศักยภาพตอไป 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ :  

รัฐบาลไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2560-2579) โดยหนึ่งในประเด็นสําคัญ คือ การ
สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชน เปนภาคสวนสําคัญที่จะเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสามารถแขงขันบนเวทีโลกได 
ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีความมุงมั่นของรัฐบาลที่ตองการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่
มีการขับเคลื่อนไปดวยนวัตกรรม 

ทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) ไดมุงเนนให
ผูประกอบการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศให
เหมาะสมกับบริบทปจจุบัน โดยสรางมูลคาเพิ่มใน 2 แนวทาง High Tech (นวัตกรรมและเทคโนโลยี) และ High 
Touch (ความคิดสรางสรรคและการออกแบบ) สอดรับกับความพยายามทุกภาคสวนที่เปนกําลังสําคัญในการ
ผลักดันใหกลุมภาคเหนือตอนบน  เปนศูนยกลางเศรษฐกิจสรางสรรคของภาคเหนือ โดยดึงศักยภาพท่ีเปนจุดแข็งที่
โดดเดนของแตละจังหวัดเปนแรงขับเลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหเกดิการลงทุนในพ้ืนที ่

การแขงขันเชิงธุรกิจในปจจุบันกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการแตละราย มักจะมุงเนนการแขงขัน
ดานราคาเปนที่ตั้ง โดยยังไมไดมุงเนนเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยลูกคาของตนเองอยางแทจริง 
เนื่องจากผูประกอบการไทยสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ยังขาดความพรอมดานเงินลงทุนบุคลากร 
รวมถึงองคความรูในการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคจึงยังไมสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการแขงขันในระดับสูงได ดวยเหตุนี้ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการที่จะตองผลักดันใหผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค ผลิตผลิตภัณฑที่สามารถตอบ
โจทยความตองการของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศไดอยางตรงเปาหมาย โดยภาคเหนือมีตนทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนอัตลักษณที่โดดเดน เมื่อนําไปใชในการออกแบบและสรางสรรคผลิตภัณฑในกลุมอุตสาหกรรม
สรางสรรคจะสงผลกระทบเชิงบวกตอจังหวัด อีกทั้งยังสามารถรองรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวดานผลิตภัณฑของที่
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ระลึก ของฝากไดอีกทางหนึ่ง ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานวัตกรรมในสินคาอุตสาหกรรม
สรางสรรค ที่จะตองอาศัยโครงการนํารองที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อจุดประกาย สรางจิตสํานึก และ
สรางความเขมแข็ง เพื่อตอยอดในการพัฒนาอยางยั่งยืนตามกลไกของธุรกิจตอไป จากประเด็นดังกลาว ภาครัฐได
แสดงเจตจํานงที่ชัดเจนในการใหความสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมโดยมีนโยบายที่จะเรงสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยโดยอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาอยางตอเนื่องความยั่งยืนในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ในภาคเหนือตอไป 

ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) :  
1. ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค จํานวนมาก มีการแขงขันดวยการลอกเลียนแบบและตัด

ราคา เพราะยังขาดองคความรูในการสรางผลงานที่มีอัตลักษณของตนเอง 
2. ขาดการสงเสริมดานนวัตกรรมใหธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในกลุมในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรคอยาง

ตอเนื่อง 
(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  : 
1. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสรางสรรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรม

สรางสรรคในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม   โครงการใหม 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

  พัฒนา    ดําเนินการปกต ิ  
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ป  (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)   
  จังหวัดเชียงใหม   

 (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือวิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมสรางสรรค 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : หนวยงานภาครัฐและเอกชน  สถาบันการศึกษา  
 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด 

กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 1 1. จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะเพื่อกาวสูการเปนผูประกอบการ

ใหม (Startup) ไมนอยกวา 30 คน 
กิจกรรมหลักที่ 2 1. จํานวนวิสาหกิจที่ ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไมนอยกวา 50 ราย 
กิจกรรมหลักที่ 3 1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด ไมนอยกวา 50 ราย 
กิจกรรมหลักที่ 4 1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานการเพิ่มคุณคาและสรางมูลคาผลิตภัณฑ 

Gift & Lifestyle สูตลาดดิจิทัล ไมนอยกวา 20 ราย 
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(๔.๒) ผลผลิต 

กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 

1 
1. จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะเพื่อกาวสูการเปน
ผูประกอบการใหม (Startup) ไมนอยกวา 30 คน 

กิจกรรมหลักที่ 
2 

1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไมนอยกวา 50 ราย 
2. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดรับการพัฒนาหรือผลิตภัณฑเดิมที่ไดรับการปรับปรุงดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไมนอยกวา 50 ผลิตภัณฑ 

กิจกรรมหลักที่ 
3 

1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด ไมนอยกวา 50 
ราย 

กิจกรรมหลักที่ 
4 

1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานการเพิ่มคุณคาและสรางมูลคา
ผลิตภัณฑ Gift & Lifestyle สูตลาดดิจิทัล ไมนอยกวา 20 ราย 

 
(๔.๓) ผลลัพธ  

กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 1 1. รอยละ 5 ของจํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะมีความ

พรอมในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ 
กิจกรรมหลักที่ 2 1. รอยละ 70 ของจํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาไดผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มขึ้น ไม

นอยกวา รอยละ 30 
กิจกรรมหลักที่ 3 1. รอยละ 5 ของจํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดเกิด

การเจรจาจับคูธุรกิจ 
กิจกรรมหลักที่ 4 1. รอยละ 80 ของจํานวนผลิตภัณฑ Gift & Lifestyle ที่ไดรับการเผยแพรอัตลักษณ

และเรื่องราวสูตลาดดิจิทัล 
 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก :  
1. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและองค

ความรูที่สามารถนําไปการพัฒนาความสามารถการแขงขันไดอยางมีศักยภาพ สามารถผลิต
สินคาไดตอบโจทยความตองการของผูบริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑสามารถรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวได 

2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมสรางสรรคที่
เขารวมโครงการ มีผลิตภัณฑใหมที่สามารถผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชยไดอยางยั่งยืน  

3. อุตสาหกรรมสรางสรรคตลอดหวงโซมีความเขมแข็ง พึ่งพาซึ่งกันและกัน เปนการสรางสังคม
ผูประกอบการที่เปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เสริมสรางความเขมแข็งในการสรางฐานเศรษฐกิจมูลคาสูงใหแกภาคเหนือ และมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจพื้นที่เพิ่มขึ้น และจังหวัดมีรายไดจากผลิตภัณฑในกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค
เพิ่มขึ้น 

เชิงลบ : ไมม ี



 ๕

(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)  

 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
62 

ม.ค. - ม.ีค. 
63 

เม.ย. - ม.ิย. 
63 

ก.ค. - ก.ย. 
63 

กิจกรรมหลักที่ 1 สรางสตารทอัพรุนใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค  
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)  
งบประมาณ 4,000,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน : ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
1. วางแผนการดําเนินกิจกรรม  

   
2. เปดรับสมัครรับสมัครผูประกอบการใหม
ในอุตสาหกรรมสรางสรรคเขารวมกิจกรรม 

 
 
 

 
 

 
 

3. จัดฝกอบรมในหัวขอ “3 Days Chiang 
Mai Startup” เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และ
เรียนรูชีวิต Startup 

 
 

 
 
 

 
 

4. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ในหัวขอ “60 Hr. Training for Chiang 
Mai Startup” 

 
 

  
 
 

5. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ในหัวขอ “48 Hr. Business Model” 

 
 

 
 

 
 
 

6. จัดศึกษาดูงานเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมได
เพิ่มประสบการณ 

    

7. จัดกิจกรรม “1 Days Startup 
Pitching” เพื่อใหผูเขารวมโครงการนําเสนอ
แผนกลยุทธแกนักลงทุน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
62 

ม.ค. - ม.ีค. 
63 

เม.ย. - ม.ิย. 
63 

ก.ค. - ก.ย. 
63 

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค  
(Chiang Mai Creative Innovation Product)  
งบประมาณ 4,500,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน : ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
1. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม  

   
2. รับสมัครวิสาหกิจ ไมนอยกวา 100 ราย 
และคัดเลือกใหเหลือ ไมนอยกวา 50 ราย 
เพื่อเขารวมกิจกรรม 

 
 
 

 
 

 
 

3. จัดฝกอบรมใหความรูการพัฒนารูปแบบ
การผลิตและความรูอื่นท่ีเกี่ยวของใหกับ
กลุมเปาหมาย 
3.1 การบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ
สรางสรรค และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพื่อใหไดแนวคิด (Ideation) 
ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑท่ีชัดเจน 
3.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ตาง
ภูมิภาค) ที่สามารถสรางแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับปรุงผลิตภัณฑ
เดิม ไมนอยกวา 50 ผลิตภัณฑ 

 
 

  
 
 

5. จัดสัมมนาเครือขายของระหวางผูเขารวม
กิจกรรมใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนแนวคิด
การดําเนินธุรกิจ และสรางความสัมพันธ ซึ่ง
เปนชองทางในการขยายธุรกิจและสรางความ
เขมแข็งใหกับผูประกอบการ จํานวน 1 ครั้ง 
1 วัน 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
62 

ม.ค. - ม.ีค. 
63 

เม.ย. - ม.ิย. 
63 

ก.ค. - ก.ย. 
63 

กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิงสรางสรรค  
“เทศกาลเชียงใหมนวัตกรรมเชิงสรางสรรค” (Chiang Mai Creative Innovation Festival) 
งบประมาณ 4,000,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน : ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
1. จัดหาสถานที่ นําเสนอรูปแบบและ
กําหนดแผนการดําเนินการจัดงาน 

 
 
 

 
 

 
 

2. ประชาสัมพันธเชิญชวนการจัดงานผาน
ชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม 

 
 
 

 
 

 
 

3. จัดกิจกรรมภายในงาน Chiang Mai 
Creative Innovation Festival 
ประกอบดวย 
3.1 การจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ บริการ 
และธุรกิจสตารทอัพ รวมถึงหนวยงานใน
เครือขาย โดยมีวิสาหกิจเขารวม ไมนอยกวา 
50 ราย 
3.2 การสัมมนาเชิ งวิชาการ ที่นําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรค 
3.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสราง
พื้นที่ ใหสตารทอัพและนักสรางสรรค ได
ถายทอดองคความรูสูสาธารณะใหแกผูที่
สนใจในหัวขอตางๆ 
3.4 การจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เชน การจับคู
ทางธุรกิจ (Business Matching), Idea 
Pitching, การถายทอดเทคโนโลยี (Tech 
Transfer)  
3.5 ตลาดสินคานวัตกรรม เทคโนโลยี และ
สินคาที่มีความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนพื้นที่ที่
ทําใหเกิดการขายเพื่อทดสอบตลาดและการ
ซื้อขายจริง 
3.6 กิจกรรมหรืออีเวนทอื่นๆ เชน ทัวร
สถาปตยกรรม งานแสดงดนตรีรวมสมัย การ
สรางเครือขายตางๆ 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. สรุปและประเมินผลการจัดการจัดงาน 
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กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
62 

ม.ค. - ม.ีค. 
63 

เม.ย. - ม.ิย. 
63 

ก.ค. - ก.ย. 
63 

กิจกรรมหลักที่ 4  สงเสริมอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวเพื่อสรางมูลคาสินคา  Gift & Lifestyle ดวย
มัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital Market) 
งบประมาณ 2,500,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 
และเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขา
รวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่
เหมาะสม 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 .  จั ด พิ ธี เ ป ด ตั ว กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ชี้ แ จ ง
วัตถุประสงค ภารกิจขั้นตอนการดําเนิน
กิจกรรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินธุรกิจของวิสากิจในกลุมสินคา Gift & 
Lifestyle โดยการใชวิธี Storytelling ไม
นอยกวา 100 ราย 

 
 

 
 

 
 
 

5. คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน 
20 ราย 

 
 

 
 

 
 
 

6. จัดกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและรอย
เรียงเรื่องราวเพื่อเพิ่มคุณคา และมูลคาใน
กลุมสินคา Gift & Lifestyle สูตลาดดิจิทัล 
และเผยแพรเรื่องราวผลิตภัณฑผานสื่อดิจิทัล 
ไมนอยกวา 20 ราย 

  
 
 
 

 

7. ติดตามและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม 

    

 
 
(๖) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง  จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) 
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
 
 



 ๙

(๘) ความพรอมของโครงการ 
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แต
อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ (ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1)  
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  
 ไมม ี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ    ทั้งหมด  
       บางสวน  
       ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ    มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
  มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
  ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

 
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

(1) มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พรอมทั้งถอดบทเรียนที่ไดจากการอบรมสัมมนา และมีการ
เผยแพรผานสื่ออินเตอรเน็ตในรูปแบบเว็บไซดและสื่อสังคมออนไลน รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ 

(2) มีการจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ พรอมทั้งปญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข เพื่อใชใน
การพัฒนาโครงการในปตอๆไป 

 
 (๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 

- 
 



คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม

 โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)

 กิจกรรมหลักที่ 1 สรางสตารทอัพรุนใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)

4,000,000

1. งบดําเนินงาน 4,000,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,000,000

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2 คาใชสอย 4,000,000

  (1) คาจางเหมาบริการ 4,000,000

12,700  1. วางแผนการดําเนินกิจกรรม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

 งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

 ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563  รายการ

12,700  1. วางแผนการดําเนินกิจกรรม

10,000   - คาอาหารกลางวัน ( 10 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )

2,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 10 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )

700   - คาเอกสารประกอบการประชุม ( 10 คน X 1 ชุด X 70 บาท )

115,000  2. เปดรับสมัครรับสมัครผูประกอบการใหมในอุตสาหกรรมสรางสรรคเขารวมกิจกรรม

4,000   - คาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ( 1ครั้ง X 4,000 บาท )

1,000   - คาแผนปลิวขนาด A4 4 สี อารตมัน 80 แกรม 2 หนา ( 500 ใบ X 2 บาท )

10,000   - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1เรื่อง X 10,000 บาท )

10,000   - คาเผยแพรสปอตวิทยุ (เขตตางจังหวัด ระบบ FM) ( 20 ครั้ง X 500 บาท )

70,000   - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอมเผยแพร VTR  ( 70 วินาที X 1,000 บาท )

20,000   - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดโครงการ ( 10 เว็บไซต X 2,000 บาท )

240,500  3. จัดฝกอบรมในหัวขอ “3 Days Chiang Mai Startup” เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และเรียนรูชีวิต Startup

90,000   - คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 60 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )

9,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 60 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )

108,000   - คาตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 3 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )

25,000   - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )

5,000   - คาวัสดุอุปกรณ ( 1ครั้ง X 5,000 บาท )

3,500   - คาเอกสารประกอบการอบรม ( 50 คน X 70 บาท )
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1,488,100  4. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวขอ “60 Hr. Training for Chiang Mai Startup”

720,000   - คาตอบแทนวิทยากร ( 10 คน X 10 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )

315,000   - คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 45 คน X 10 วัน X 700 บาท )

45,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที่) ( 45 คน X 2 มื้อ X 10 วัน X 50 บาท )

120,000   - คาที่พักวิทยากร ( 10 คน X 1 หอง X 10 วัน X 1,200 บาท )

225,000   - คาที่พักผูเขารวมอบรม ( 30 คน X 10 วัน X 750 บาท )

50,000   - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )

6,000   - คาหนังสือคูมือสําหรับผูเขารวมอบรม ( 30 คน X 1 เลม X 200 บาท )

5,000   - คาวัสดุอุปกรณ ( 1ครั้ง X 5,000 บาท )

2,100   - คาเอกสารประกอบการอบรม ( 30 คน X 70 บาท )

1,507,350  5. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวขอ “48 Hr. Business Model”

576,000   - คาตอบแทนวิทยากร ( 10 คน X 8 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )

252,000   - คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 45 คน X 8 วัน 700 บาท )252,000   - คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 45 คน X 8 วัน 700 บาท )

36,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที่) ( 45 คน X 2 มื้อ X 8 วัน X 50 บาท )

96,000   - คาที่พักวิทยากร ( 10 คน X 8 วัน X 1 หอง X 1,200 บาท )

180,000   - คาที่พักผูเขารวมอบรม ( 30 คน X 8 วัน X 750 บาท )

50,000   - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )

6,000   - คาหนังสือคูมือสําหรับผูเขารวมอบรม ( 30 คน X 1 เลม X 200 บาท )

216,000   - คาจางเหมาใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Model) (ผูเชี่ยวชาญ 1 คน ตอ ผูเขารวมอบรม 3 คน) ( 10 คน X 3 
man-day X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )

90,000   - คาจัดทําเอกสารแผนธุรกิจ (Business Model) ( 30 คน X 10 เลม X 300 บาท )

3,250   - คาวัสดุอุปกรณ ( 1ครั้ง X 3,250 บาท )

2,100   - คาเอกสารประกอบการอบรม ( 30 คน X 70 บาท )

147,350  6. จัดศึกษาดูงานเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดเพิ่มประสบการณ

49,000   - คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม เจาหนาที)่( 35 คน X 2 วัน X 700 บาท )

14,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (ผูเขารวมอบรม เจาหนาที)่ ( 35 คน X 4 มื้อ X 2 วันX 50 บาท )

26,250   - คาที่พัก (ผูเขารวมอบรม เจาหนาที)่ ( 35 คน X 1 วัน X 750 บาท )

50,000   - คาเชาพาหนะ (รถตู) ( 5 คัน X 2 วัน X 5,000 บาท )

6,000   - คาของที่ระลึกสําหรับหนวยงานที่เขาศึกษาดูงาน ( 4 ชิ้น X 1,500 บาท )

2,100   - คาเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ( 30 คน X 70 บาท )
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489,000  7. จัดกิจกรรม “1 Days Startup Pitching” เพื่อใหผูเขารวมโครงการนําเสนอแผนกลยุทธแกนักลงทุน

320,000   - คาเชาสถานที่พรอมคาสาธารณูปโภค ( 400 ตรม. X 1 วัน X 800 บาท )

50,000   - คาตกแตงสถานที่และจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากกิจกรรม Pitching ในการนําเสนอแผนธุรกิจ (Business Model) ( 1 ครั้ง X 
50,000 บาท )

36,000   - คาตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 1 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )

25,000   - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )

6,000   - คาที่พักวิทยากร ( 5 คน X 1 หอง X 1 วัน X 1,200 บาท )

16,000   - คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 400 บาท )

4,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที่) ( 40 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )

5,000   - คาตอบแทนพิธีกรในการดําเนินรายการ Pitching ( 1 คน X 5,000 บาท )

12,000   - คาจางบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ( 2 คน X 6,000 บาท )

6,000   - คาจัดทําภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ( 1 คน X 6,000 บาท )

9,000   - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี ( 10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท )9,000   - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี ( 10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท )

1.1.3 คาวัสดุ
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จังหวัดเชียงใหม

 โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation Product)

4,500,000

1. งบดําเนินงาน 4,500,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,500,000

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2 คาใชสอย 4,500,000

  (1) คาจางเหมาบริการ 4,500,000

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
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  (1) คาจางเหมาบริการ 4,500,000

182,310 1. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม

15,000  - คาอาหารกลางวัน (ประชุมวางแผนการดําเนินงาน) ( 10 คน X 1 มื้อ X 3 คร้ัง X 500 บาท )

3,000  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ประชุมวางแผนการดําเนินงาน) ( 10 คน X 2 มื้อ X 3 คร้ัง X 50 บาท )

2,100  - คาเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการดําเนินงาน ( 10 คน X 1 ชุด X 3 คร้ัง X 70 บาท )

20,000  - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดโครงการ ( 10 เว็บไซต X 500 บาท )

90,000  - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคล่ือนไหวพรอมเผยแพร VTR ( 90 วินาที X 1 คร้ัง X  1,000 บาท )

25,000  - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวมโครงการ ( 1 ระบบ X 25,000 บาท )

2,850  - คาออกแบบและผลิตแผนพับ ขนาด A3 พับครึ่งเปน A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา พรอมเผยแพร ( 1000ใบ X 2.85 บาท )

4,360  - คาออกแบบและผลิตโปสเตอร ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน 1 หนา พรอมเผยแพร ( 1000 ใบ X 4.36 บาท )

10,000  - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 คร้ัง X 10,000 บาท )

10,000   - คาเผยแพรสปอตวิทยุ (เขตตางจังหวัด ระบบ FM) ( 20 คร้ัง X 500 บาท )

132,000 2. รับสมัครวิสาหกิจ ไมนอยกวา 100 ราย และคัดเลือกใหเหลือ ไมนอยกวา 50 ราย เพ่ือเขารวมกิจกรรม

100,000  - คาอาหารกลางวัน (คณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจ) ( 100 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )

20,000  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (คณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจ) ( 10 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )

7,000  - คาเอกสารประกอบการคัดเลือก ( 100 คน X 70 บาท )

5,000  - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 5,000 บาท )

1,114,000 3. จัดฝกอบรมใหความรูการพัฒนารูปแบบการผลิตและความรูอ่ืนที่เกี่ยวของใหกับกลุมเปาหมาย

3.1 การบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับการสรางสรรค และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือใหไดแนวคิด (Ideation) ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑที่ชัดเจน
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250,000  - คาอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที)่ ( 100 คน X 1 มื้อ X 5 วัน X 500 บาท )

50,000  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที่) ( 100 คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท )

35,000  - คาเอกสารประกอบการอบรม ( 100 คน X 5 คร้ัง X 70 บาท )

216,000  - คาตอบแทนวิทยากร ( 6 คน X 6 ชั่วโมง X 5 วัน X 1,200 บาท )

30,000  - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 6 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )

36,000  - คาที่พักวิทยากร ( 6 คน X 1 หอง X 5 วัน X 1,200 บาท )

5,000  - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 5,000 บาท )

3.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ตางภูมิภาค) ที่สามารถสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค

210,000  - คาอาหารครบทุกมื้อ (วิสาหกิจ เจาหนาที)่ ( 100 คน X 3 วัน X 700 บาท )

30,000  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิสาหกิจ เจาหนาที่) ( 100 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )

7,000  - คาเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ( 100 คน X 1 คร้ัง X 70 บาท )

90,000   - คาเชาพาหนะ (รถตู) ( 12 คัน X 3 วัน X 2,500 บาท )90,000   - คาเชาพาหนะ (รถตู) ( 12 คัน X 3 วัน X 2,500 บาท )

5,000  - คาวัสดุอุปกรณ  ( 1 ชุด X 5,000 บาท )

150,000  - คาที่พัก (วิสาหกิจ เจาหนาที)่ ( 100 คน X 2 วัน X 750 บาท )

2,913,600 4. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเฉพาะรายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม ไมนอยกวา 50 ผลิตภัณฑ

40,000  - คาอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพรอมและกํากับติดตามการใหคําปรึกษาแนะนํา) ( 10 คน X 1 มื้อ X 8 คร้ัง X 500 บาท )

8,000  - คาอาหารวาง (ประชุมเตรียมความพรอมและกํากับติดตามการใหคําปรึกษาแนะนํา) ( 10 คน X 2  มื้อ X 8คร้ัง X 50 บาท )

5,600  - คาเอกสารประกอบการประชุม ( 10 คน X 1 ชุด X 8 คร้ัง X 70 บาท )

360,000  - คาจางเหมาใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ (ผูเชี่ยวชาญ 1 คน ตอ วิสาหกิจ 5 ราย) ( 10 คน X 6 ชั่วโมง X 5 man-day X 1,200 บาท )

2,500,000  - คาจางเหมาพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมหัตถอุตสาหกรรมพรอมจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ( 50 ผลิตภัณฑ X 50,000 บาท )

158,090 5. จัดสัมมนาเครือขายของระหวางผูเขารวมกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนแนวคิดการดําเนินธุรกิจ และสรางความสัมพันธ ซึ่งเปนชองทางในการ
ขยายธุรกิจและสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน

50,000  - คาอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที)่ ( 100 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท )

10,000  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที่) ( 100 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )

7,200  - คาที่พักวิทยากร ( 6 คน X 1 วัน X 1,200 บาท )

7,000  - คาเอกสารประกอบการสัมมนา ( 100 คน X 1 ชุด X 70 บาท )

43,200  - คาตอบแทนวิทยากร ( 6 คน X 6 ชั่วโมง X 1 วัน X 1,200 บาท )

30,000  - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 6 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )

1,690  - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 1,690 บาท )

9,000   - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี ( 10 ชุด X  3 งวด X 300 บาท )



คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม

โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)

กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค “เทศกาลเชียงใหมนวัตกรรมเชิงสรางสรรค”
(Chiang Mai Creative Innovation Festival)

4,000,000.00  

1. งบดําเนินงาน 4,000,000.00  

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2 คาใชสอย

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563 รายการ

1.1.2 คาใชสอย

(1) คาจางเหมาบริการ 4,000,000.00   

30,000.00       1. จัดหาสถานที่ นําเสนอรูปแบบและกําหนดแผนการดําเนินการจัดงาน

30,000.00          - คาออกแบบ รูปแบบ แนวคิดการจัดงาน พรอมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงาน ( 1 งาน  X 30,000 บาท )

319,250.00     2. ประชาสัมพันธเชิญชวนการจัดงานผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม

20,000.00          - คาออกแบบและเผยแพรประชาสัมพันธสื่อประชาสัมพันธผานเว็บไซต กระดานขาว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน (Social Media) ( 10 
เว็บไซต X 2,000 บาท )

35,000.00          - คาประชาสัมพันธเผยแพรส่ือประชาสัมพันธผานสถานีโทรทัศน ( 1 คร้ัง X 35,000 บาท )

5,000.00            - คาออกแบบและผลิตสปอตวิทยุ 1 เร่ือง 2 เสียง  ความยาวสปอต ไมนอยกวา 30 วินาที ( 1 เร่ือง X 2 เสียง X 5,000 บาท )

36,000.00          - คาใชจายในการเผยแพรสปอต ทางสถานีวิทยุ ( 2 สถานี X 30 วัน X 2 คร้ัง/วัน X 300 บาท )

15,000.00          - คาออกแบบและผลิตแผนปลิว ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา พรอมเผยแพร ( 1,000 ใบ X 15 บาท )

22,500.00          - คาออกแบบและผลิตส่ือสิ่งพิมพ (โปสเตอร) ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน พรอมเผยแพร ( 500 ชุด X 45บาท )

48,000.00          - คาออกแบบและประชาสัมพันธผานจอ LED ชวงกอนงานและระหวางการจัดงาน ( 6 จุด X 8,000 บาท )

30,000.00          - คาออกแบบและผลิตส่ือปาย J-Flag (ธงญ่ีปุน) พิมพ 2 ดาน 4 สี ขนาด 0.5 x 1.5 เมตร พรอมติดตั้ง ( 20 จุด X 1,500 บาท )

9,000.00            - คาออกแบบและผลิตส่ือโฆษณากลางแจง ขนาด 3 x 1.80 เมตร พรอมติดตั้งและร้ือถอน ( 6 จุด X 1,500 บาท )

30,000.00          - คาออกแบบและผลิตส่ือโฆษณากลางแจง ขนาด 9 x 12 เมตร พรอมติดตั้งและร้ือถอน ( 1 จุด X 30,000 บาท )

10,000.00          - คาเชาสถานที่ ( 1 คร้ัง X 10,000 บาท )

30,000.00          - คาออกแบบ ผลิต อุปกรณตกแตงสถานที่จัดงาน ( 1 คร้ัง X 30,000 บาท )

2,500.00            - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท )

15,000.00          - คาของที่ระลึกสื่อมวลชน / ผูรวมงาน ( 50 คน X 1 มื้อ X 3 คร้ัง X 300 บาท )



คําชี้แจง
งบรายจาย - รายการ

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563 รายการ

5,000.00            - คาพิธีกรดําเนินการแถลงขาว ( 1 คน X 5,000 บาท )

5,000.00            - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 5,000 บาท )
1,250.00            - คาเอกสารประกอบการแถลงขาว ( 50 ชุด X 25 บาท )

3,639,950.00  3. จัดกิจกรรมภายในงาน Chiang Mai Creative Innovation Festival

2,000,000.00     - คาเชาสถานที่จัดงานพรอมสาธารณูปโภค ( 1,000 ตร.ม X 2,000 บาท )

1,200,000.00     - คาออกแบบ ผลิต และตกแตงสถานที่ ( 1,000 ตร.ม X 1,200 บาท )

30,000.00          - คาจางเหมารื้อถอนสิ่งกอสรางภายในงาน ( 1 คร้ัง X 30,000 บาท )

9,000.00            - คาจางเหมาทําความสะอาด ( 3 วัน X 3,000 บาท )

21,000.00          - คาเชาเคร่ืองเสียงสําหรับกิจกรรมระหวางงาน พรอมผูควบคุม ( 3 วัน X 7,000 บาท )

15,000.00          - คาจัดหาพิธีกรดําเนินรายการตลอดชวงกิจกรรม ( 1 คน X 3 วัน X 5,000 บาท )

12,000.00          - คาจัดหาเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ( 2 คน X 3 วัน X 2,000 บาท )

18,000.00          - คาจัดหาเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา ( 3 คน X 3 วัน X 2,000 บาท )18,000.00          - คาจัดหาเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา ( 3 คน X 3 วัน X 2,000 บาท )

45,000.00          - คาของรางวัลกิจกรรมสงเสริมการตลาด ( 3 วัน X 15,000 บาท )

21,600.00          - คาตอบแทนวิทยากร ( 3 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )

15,000.00          - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 3 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท )

3,600.00            - คาที่พักวิทยากร ( 3 หอง X 1,200 บาท )

78,750.00          - คาวัสดุอุปกรณประกอบการสาธิต / ทดลองของผูที่สนใจ ( 25 ชุด/หลักสูตร  X 9 หลักสูตร 350 บาท )

1,500.00            - คาอาหารวาง (Business Matching) ( 30 ชุด X 50 บาท )

45,000.00          - คาใชจายในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน (อาหารกลางวัน / อาหารวางและเครื่องดื่ม)( 50 คน X 2 คร้ัง X 450 บาท )

35,000.00          - คาใชจายในการจัดทําเอกสารขอมูลรานคาที่รวมแสดงและจําหนายสินคาภายในงาน ( 500 ชุด X 70 บาท )

3,000.00            - คาใชจายในการจัดจางเจาหนาที่ พรอมเคร่ืองตรวจนับจํานวนผูชมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน ( 3 วัน X 1,000 บาท )

12,000.00          - คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ และจัดจางเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล ( 1 งาน X 12,000 บาท )

15,000.00          - คาออกแบบ ตกแตงพื้นที่พิธีเปด ( 1 คร้ัง X 15,000 บาท )

2,500.00            - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ ( 50 ชุด X 50 บาท )

9,000.00            - คาใชจายในการออกแบบ และผลิตการดเชิญแขกผูมีเกียรติ ( 150 ใบ X 60 บาท )

4,500.00            - คาของที่ระลึกสําหรับประธานในพิธีเปด ( 3 ชิ้น X 1,500 บาท )

15,000.00          - คาของที่ระลึกสําหรับส่ือมวลชนและผูรวมงาน ( 50 ชิ้น X 300 บาท )

10,000.00          - คาการแสดงพิธีเปดงาน ( 1 ชุด X 10,000 บาท )

3,500.00            - คาเชาชุดโซฟาสําหรับประธานในพิธีเปด ( 1 ชุด X 3,500 บาท )

5,000.00            - คาเชาเกาอี้สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ ( 50 ชุด X 100 บาท )

10,000.00          - คาจางเหมาบุคลากร เจาหนาที่อํานวยความสะดวกตางๆ ( 1 งาน X 10,000 บาท )



คําชี้แจง
งบรายจาย - รายการ

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563 รายการ

10,800.00       4. สรุปและประเมินผลการจัดงาน

9,000.00            - คาใชจายในการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พรอมดีวีดี ( 10 ชุด X 2 งวด X 300 บาท )

1,800.00            - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 1,800 บาท )



จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

จังหวัดเชียงใหม

โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)

กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมอัตลักษและรอยเรียงเรื่องราวเพ่ือ
สรางมูลคาสินคา Gift & Lifestyle ดวยมัลติมีเดีย
(Identity and Storytelling for Digital Market)

2,500,000    

1. งบดําเนินงาน 2,500,000    

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,500,000    

1.1.1 คาใชสอย 2,500,000    

  (1) คาจางเหมาบริการ 2,500,000    

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

คําชี้แจง

จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563 รายการ

  (1) คาจางเหมาบริการ 2,500,000    

12,700         1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และ
เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม

10,000           - คาอาหารกลางวัน 10 1 มื้อ 1 วัน 2 คร้ัง 500

2,000              - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 10 2 มื้อ 1 วัน 2 คร้ัง 50

700                - คาเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการดําเนินงาน 10 ชุด 70

162,210       2. ประชาสัมพันธเชิญชวน และรับสมัครผูประกอบการเขารวมกิจกรรม ผานชองทาง
สื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม

20,000           - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดโครงการ 10 เว็บไชต 2,000

90,000           - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคล่ือนไหวพรอมเผยแพร VTR 90 วินาที 1 คร้ัง 1,000

25,000           - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวมโครงการ 1 ระบบ 25,000

2,850              - คาออกแบบและผลิตแผนพับ ขนาด A3 พับครึ่งเปน A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา พรอม
เผยแพร

1,000 ใบ 2.85

4,360              - คาออกแบบและผลิตโปสเตอร ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน 1 หนา พรอมเผยแพร 1,000 ใบ 4.36

10,000           - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที 1 คร้ัง 10,000

10,000           - คาเผยแพรสปอตวิทยุ (เขตตางจังหวัด ระบบ FM) 20 คร้ัง 500

203,400       3. จัดพิธีเปดตัวกิจกรรม เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค และภารกิจข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม

50,000           - คาออกแบบ และตกแตงสถานที่ 1 งาน 50,000

100,000         - คาอาหารกลางวัน 200 1 มื้อ 1 วัน 500



จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

คําชี้แจง

จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563 รายการ

20,000           - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 2 มื้อ 1 วัน 50

5,000              - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) 1 2 เที่ยว 2,500

7,200              - คาตอบแทนวิทยากร 1 6 ชั่วโมง 1 วัน 1,200

1,200              - คาที่พักวิทยากร 1 1 วัน 1 คร้ัง 1,200

14,000           - คาเอกสารประกอบการบรรยาย 200 ชุด 70

5,000              - คาพิธีกรดําเนินรายการ 1 1 วัน 5,000

1,000              - คาวัสดุอุปกรณ 1 คร้ัง 1,000

744,000       4. จัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของวิสากิจในกลุมสินคา Gift & 
Lifestyle โดยการใชวิธี Storytelling ไมนอยกวา 100 ราย

216,000         - คาตอบแทนวิทยากร 10 6 ชั่วโมง 3 วัน 1,200

50,000           - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) 10 2 เที่ยว 2,500

36,000           - คาที่พักวิทยากร 10 3 วัน 1,20036,000           - คาที่พักวิทยากร 10 3 วัน 1,200

180,000         - คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 120 1 มื้อ 3 วัน 500

36,000           - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 120 2 มื้อ 3 วัน 50

225,000         - คาที่พักผูเขารวมอบรม 100 3 วัน 750

1,000              - คาวัสดุอุปกรณ 1 คร้ัง 1,000

73,700         5. คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 ราย

55,000           - คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 110 1 มื้อ 1 วัน 500

11,000           - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 110 2 มื้อ 1 วัน 50

7,700              - เอกสารประกอบการคัดเลือก 110 ชุด 70

1,292,000    6. จัดกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมคุณคา และมูลคาในกลุม
สินคา Gift & Lifestyle สูตลาดดิจิทัล และเผยแพรเรื่องราวผลิตภัณฑผานสื่อดิจิทัล ไม
นอยกวา 20 ราย

200,000         - คาจางเหมาจัดทํา Identity and Storytelling for digital Market พรอมเผยแพร 20 1 ชุด 10,000

1,080,000      - คาจางเหมาในการสงเสริมและพัฒนาดานการเพิ่มคุณคาและสรางมูลคาผลิตภัณฑ 
(ผูเชี่ยวชาญ 1 คน ตอ วิสาหกิจ 4 ราย)

5 3 ชั่วโมง 3 man-day 20 ราย 1,200

10,000           - คาอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพรอมและกํากับติดตามการสงเสริมและพัฒนาฯ) 20 1 มื้อ 1 คร้ัง 500

2,000              - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ประชุมเตรียมความพรอมและกํากับติดตามการสงเสริมและ
พัฒนาฯ)

20 2 มื้อ 1 คร้ัง 50



จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

คําชี้แจง

จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563 รายการ

11,990         7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

9,000              - คาใชจายในการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พรอมดีวีดี 10 ชุด 3 งวด 300

2,990              - คาวัสดุอุปกรณ 1 คร้ัง 2,990
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แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ....9..... 

ชื่อโครงการ :  พัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ 
  ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter) 
วงเงิน 18,500,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับความเปนผูนําทางดานการถนอมสินคาเกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยพีลาสมา 
(Plasma Technology for Agricultural and Food Product)  วงเงิน 6,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 เชียงใหมผูนําอุตสาหกรรมอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ

(Chiang Mai Food for Aging Hub)      วงเงิน 7,500,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการคา  

การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน 

(Mie-Thai Innovation Carnival 2020)    วงเงิน 5,000,000 บาท   

 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล  

แผนงาน สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล 

หนวยดําเนินการ :  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

ผูรับผิดชอบ : นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  

สถานที่ติดตอ : 158 ถนนทุงโฮเต็ล ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000 

หมายเลขโทรศัพท : 053-245361-2 

 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : 

๑) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) : ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ขอที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ขอท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขัน ขอที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๓) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ : ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย 

การคา การลงทุน (และการคาชายแดน) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

๔) ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการเกษตร การ

ผลิต สินคาชุมชน การคา การลงทุนสูสากล  
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(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 

สภาพปญหา / ความตองการ : ภูมิภาคเหนือเปนภาคที่มีฐานการพัฒนาดานเศรษฐกิจจากแหลงที่

หลากหลายทั้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการผลิต การบริโภค การลงทุน

ภาคเอกชน ไปจนถึงภาคการสงออก จากขอมูลรายงานเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ ๓ ป ๒๕๖๑ ของธนาคาร

แหงประเทศไทย พบวา เศรษฐกิจภาคเหนือมีความทรงตัวโดยเกษตรกรมีรายไดชะลอลง การผลิตลดลง 

ภาคอุตสาหกรรม การสงออกและการทองเที่ยวชะลอการขยายตัว การการบริโภคมีความทรงตัวและกําลังซื้อ

ไมเขมแข็ง ในขณะที่ภาคการผลิตอาหารโดยเฉพาะดานเกษตรแปรรูปและขาวมีการขยายตัว สวนดาน

เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องดื่มและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีการขยายตัวลดลง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว

ตอเนื่อง ทั้งนี้ ในภาพรวมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ภาคเหนือป ๒๕๖๑ อยูที่ 

๔.๔ และคาดการณวาในป ๒๕๖๒ อัตราการขยายตัวของ GDP ภาคเหนือ จะหดตัวลงอยูที่ ๔.๒  

อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและ

เศรษฐกิจของภาคเหนือ ซึ่งจากขอมูลขางตนแมวาภาคการผลิตอาหารในภาคเหนือโดยเฉพาะดานเกษตรแปร

รูปมีการขยายตัว กลับสงผลให GDP ของภาคเหนือขยายตัวลดลง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนา

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้นตลอดหวงโซของกระบวนการผลิต นับตั้งแตการเพาะปลูก 

การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิตไปจนถึงขั้นตอนการเก็บรักษาและการขนสงโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ นั้น 

นอกจากสามารถชวยลดตนทุนในการผลิตแลวยังเปนการชวยใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมูลคาเพ่ิมขึ้นดวย  

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภาคเหนือมีสวนสําคัญในการกระตุนภาคการผลิต โดยเฉพาะในสวนของ

สินคาหัตถกรรมประเภทของฝาก ของที่ระลึก สินคาดานสุขภาพ รวมถึงดานการบริการ นอกจากนั้น ในดาน

การลงทุนภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะการลงทุนภาคการผลิตปรับลดลงลงรวมถึง

ธุรกิจการผลิตเพื่อสงออกก็หดตัวลงดวย ดั้งนั้น จึงเพื่อกระตุนใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ จึงตองมี

การสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมการลงทุนในภาคการผลิต ขยายและเชื่อมโยงสูตลาด

ตางประเทศ ตลอดจนสรางเครือขายการดําเนินงานในระดับนานาชาติ โดยนโยบายของรัฐบาลไดสนับสนุนการ

สรางเครือขายความรวมมือกับประเทศคูคาสําคัญอยางประเทศญี่ปุน กระทรวงอุตสาหกรรมไดมุงเนนการ

ยกระดับเทคโนโลยี ศักยภาพผูประกอบการแปรรูปอาหารไทยเพิ่มศักยภาพการสงออกผานการลงนามความ

รวมมือกับจังหวัดมิเอะ ซึ่งมีจุดแข็งในดานการผลิตและการขนสงสินคาเกษตรกรรมและมีการลงทุนในประเทศ

ไทยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตรภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ดวยการพัฒนา

เชิงพื้นที่ซึ่งถือเปนโอกาสสําคัญท่ีจะขยายความรวมมือและดึงดูดการลงทุนจากประเทศญี่เขามาสูการพัฒนาใน

พื้นที่ภาคเหนือท่ีจะชวยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป และจะเปน

จุดสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศที่จะชวยใหเกิดความรวมมือขยายการคา 

การลงทุน รวมถึงการทองเที่ยวระหวางกันไดตอไปในอนาคต 

จากศักยภาพของภาคเหนือที่มีจุดแข็งเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณของประเทศมีความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑทางการเกษตรทําใหหลายจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และ

แมฮองสอน กลายเปนแหลงผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร สรางรายไดตอปมูลคามหาศาล สงผลดีตอเกษตรกร

ในภาคการผลิต ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของทั้งระบบ ขณะเดียวกัน

ภายใตกรอบนโยบายหลักของรัฐบาลที่ตองการนําอาหารไทยสูสากล ดวยวิสัยทัศนที่ตองการพัฒนานวัตกรรม
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ในผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ใหประเทศไทยมุงเปนฐานการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มี

คุณคาทางโภชนาการและสามารถขยายสูตลาดสากล โดยยึดหลักการพัฒนาผูประกอบการในลักษณะเครือขาย

วิสาหกิจนวัตกรรม (innovation cluster)   ซึ่งมีการเชื่อมโยงแบบโครงขายระหวางผูประกอบการ หนวย

งานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา (Public Private Partnership) ในพื้นที่ หนวยงานสนับสนุน

เงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง เพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และแรงงานระหวางกัน ทําใหเกิดระบบนิเวศนนวัตกรรม 

(Innovation Ecosystem) ที่ทําใหเกิดการผลิตและสรางรายไดมากขึ้น รวมทั้งเปนการชวยยกระดับผลิตภัณฑ

มวลรวม (GDP) ของประเทศ สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะรัฐมนตรี สนับสนุนการพัฒนาคนสูสังคมแหง

การเรียนรูตลอดชีวิตและการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยกระตุนใหเกิด

การจัดทํานวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถ

ผูประกอบการสอดรับกับนโยบายที่มุงเนนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและการสงเสริมการใช

ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม 

ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.256๑-25๘๐) (สรุปยอ) ประเทศไทยยังมีจุดออนใน

เชิงโครงสรางหลายดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทย ไดแก 

โครงสรางประชากรสูงอายุมาข้ึนตามลํากับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาด

แคลานแรงงานที่มีผีมือ ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉลี่ยต่ํา ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพต่ําโดยที่มีการ

ใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพิ่มมูลคานอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและไมพัฒนาไมเพียงพอ 

การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา  รวมทั้งปญหา

ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุก

ดาน ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงใหความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป รวมถึงการ

พัฒนาการผลิตดานหัตถอุตสาหกรรมซึ่งเปนปจจัยหลักของพื้นที่ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) : ปจจุบันพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ ไดแก พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม เปนแหลงผลิตสินคา

เกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศแตสินคาเกษตรที่มีปริมาณมากเกินไปสงผลใหผลผลิตมีราคาตกต่ํา เปน

เหตุผลหนึ่งที่ทําใหสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ต่ําตามไปดวย เกษตรกรจึงพยายามมอง

หาแนวทางแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรซึ่งการพัฒนาความรูและแนวทางการผลิตของเกษตรกรดวยการนํา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยเพิ่มมูลคาใหกับสินคา

เกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูระดับสากลโดยการการเชื่อมโยง

ผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม การสรางและพัฒนาผูประกอบการอาหารไป

จนถึงผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรม การยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมตามกระแสผูบริโภคที่หันมาใส

ใจดูแลดานสุขภาพ ขยายตลาดผลิตภัณฑอาหารเพื่อผูสูงอายุที่สามารถตอบสนองตอความตองการทั้งใน

ประเทศและในตลาดโลกท่ีมีแนวโนมประชากรผูสูงอายุสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผูประกอบการกลางทางสามารถผลิตและ

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับประเทศคูคาสําคัญอยางประเทศญี่ปุนอันจะชวยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขนัของตลาดอาเซียนและในตลาดโลกได 
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ดังนั้น ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในพื้นที่จึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาจัดทําโครงการ “พัฒนาความรวมมือดานการสงเสริม

อุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน” ซึ่งเปนการพัฒนาตั้งแตอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารแปรรูป หัตถอุตสาหกรรม ไปจนถึงการเชื่อโยงเครือขายการคาและอุตสาหกรรม เพื่อหา

ชองทางในการสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปใหเพียงพอกับความ

ตองการของตลาดเปนการเพิ่มราคาสินคาเกษตรและสัดสวน ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) ของ

ภาคเหนือและของประเทศไทยไดอีกทางหนึ่ง 

 

(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  

1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑอาหารและเกษตรแปรรูปที่สอดคลองกับความตองการ

ของตลาด 

2. เพื่อเปดโอกาสทางการคาและการลงทุนใหกับผูประกอบการในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตใหกับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป  

       (2.2) สถานภาพของโครงการ 

          โครงการเดิม      โครงการใหม 

(2.3) ประเภทของโครงการ 

          พัฒนา     ดําเนินการปกติ 

(2.4)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 ป  (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  

(2.5)  สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม  

 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย:  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ ผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร   แปร

รูป หรือ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 

(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : เกษตรกร หนวยงานภาครัฐและเอกชน  สถาบันการศึกษา  

 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 

    ตัวชี้วัด 

กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 1 1. จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพฒันาองคความรูและเสริมสรางทักษะดานการประยุกตใช

เทคโนโลยีพลาสมาเพ่ือการถนอมสินคาเกษตรและอาหาร ไมนอยกวา 30 คน 
กิจกรรมหลักที่ 2 1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุ ไมนอยกวา 20 กิจการ 
กิจกรรมหลักที่ 3 1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด  ไมนอยกวา 50 กิจการ 
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 (4.2) ผลผลิต :  

กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 1 1. จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพฒันาองคความรูและเสริมสรางทักษะดานการประยุกตใช

เทคโนโลยีพลาสมาเพ่ือการถนอมสินคาเกษตรและอาหาร ไมนอยกวา 30 คน 
กิจกรรมหลักที่ 2 1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุ ไมนอยกวา 20 กิจการ 

2. จํานวนผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุที่ไดรับการพัฒนาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม ไมนอยกวา 20 ผลิตภัณฑ 

กิจกรรมหลักที่ 3 1. จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด  ไมนอยกวา 50 กิจการ 
 

(4.3) ผลลัพธ :  

กิจกรรม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
กิจกรรมหลักที่ 1 1. รอยละ 80 ของจํานวนผูประกอบการที่ไดรับการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางทักษะ

สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ 
กิจกรรมหลักที่ 2 1. รอยละ 70 ของจํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาไดผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุที่มี

มูลคาเพ่ิมขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 30 
กิจกรรมหลักที่ 3 1. รอยละ 10 ของจํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดเกิดการ

เจรจาจับคูธุรกิจ 
 

(4.4) ผลกระทบ:  

 เชิงบวก : 

1. ผูบริโภคทั้งในทองถิ่น และนักทองเที่ยว ลูกคาทั้งคนไทยและตางประเทศ ไดมีสินคาที่มี

คุณภาพ      

2. เปนการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภครักสุขภาพที่มีความใสใจในสุขภาพ และ

สิ่งแวดลอม    ที่มีความตองการเพิ่มมากข้ึนในตลาดโลก 

3. เพื่อเปนโครงการนํารองในการพฒันาอุตสาหกรรมตลอดหวงโซใหมีความเขมแข็ง พึ่งพาซึ่ง

กันและกัน เปนการสรางสังคมผูประกอบการที่เปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เชิงลบ : ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

(5) แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 

62 

ม.ค.-ม.ีค. 

63 

เม.ย.-ม.ิย.  

63 

ก.ค.-ก.ย. 

63 

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับความเปนผูนําทางดานการถนอมสินคาเกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยพีลาสมา 
(Plasma Technology for Agricultural and Food Product)  
งบประมาณ 6,000,000 บาท 

หนวยดําเนินงาน : ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

1. ประชุมระดมสมองและพัฒนาแนวทางประยุกตใช

เทคโนโลยีพลาสมาเพ่ือการถนอมสินคาเกษตรและอาหาร 

ผานตัวแทนนักวิจัย ภาคเอกชน ภาคการผลิต หรือภาค

การเกษตร จากท้ังจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ 

    

2. วางแผนการดําเนินกิจกรรม     

3. ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูประกอบการ

เขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน 
    

4. จัดฝกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการถนอมสินคาเกษตร

และอาหารดวยเทคโนโลยีพลาสมาใหกับผูประกอบการทั้ง 

30 คน 

    

5. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการทดลองใช

เทคโนโลยีพลาสมาในสินคาตนแบบ (model) ใหกับ

ผูประกอบการทั้ง 30 คน 

    

6. ฝกการจัดทําแผนการตลาดและแนวทางการขอทุน

สนับสนุน โดยผูเชี่ยวชาญทั้งจากจังหวัดเชียงใหม และจาก

จังหวัดมิเอะ ใหกับผูประกอบการ 30 คน 

    

7. ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์     
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 

62 

ม.ค.-ม.ีค. 

63 

เม.ย.-ม.ิย.  

63 

ก.ค.-ก.ย. 

63 

กิจกรรมหลักที่ 2 เชียงใหมผูนําอุตสาหกรรมอาหารสําหรับผูสูงอายุ 

(Chiang Mai Food for Aging Hub)  

งบประมาณ 7,500,000 บาท 

หนวยดําเนินงาน : ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

1. จัดสัมมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจใน

อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 20 กิจการ 
    

2. สํารวจและจัดทําขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรม และความ

ตองการผลิตภัณฑอาหารสําหรับผสูงอายุ ภายในประเทศ 

และตางประเทศ 

    

3. จัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ

วิ ส าหกิจที่ ผ านการคั ด เลื อก  พร อมจั ดทํ าข อมู ลด าน

เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใชในการแปรรูปสินคา ความเปนไปได

ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม และแผนการตลาด โดยเนน

ผลิตภัณฑเฉพาะบุคคล (personalized people) 

    

4. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานการพัฒนาผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ พรอมจัดทําตนแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
    

5. ทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปทดสอบตลาด     

6. จัดทําขอมูลสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ     

7. สงเสริมการจําหนายสินคาในประเทศ และเพิ่มชอง

ทางการจําหนายไปยังตลาดกลุมเปาหมาย (Niche Market) 

เพื่อสรางการรับรูผลิตภัณฑ และสงเสริมใหจังหวัดเชียงใหม

เปนผูนําอุตสาหกรรมอาหารผูสูงอาย ุ

    

8. ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์     
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ต.ค.-ธ.ค. 

62 

ม.ค.-ม.ีค. 

63 

เม.ย.-ม.ิย.  

63 

ก.ค.-ก.ย. 

63 

กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการคา การลงทุน กับ

จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน 

(Mie-Thai Innovation Carnival 2020)  

งบประมาณ 5,000,000 บาท   

หนวยดําเนินงาน : ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

1. จัดประชุมระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม Mie - 

Thai Innovation Carnival 2020  
    

2. ประชาสัมพันธเชิญชวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรแปรรูป หรือ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หรือ

อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง 

    

3. สัมมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจเพื่อเขารวม

กิจกรรม จํานวน 50 กิจการ 
    

4. จัดฝกอบรมดานการสรางแนวทางทางการตลาดและ

เครือขายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และการคา การลงทุน 

รวมกับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน โดยผูเชี่ยวชาญทั้งจาก

จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดมิเอะ 

    

5. จัดงาน Mie-Thai Innovation Carnival 2020 โดยแบง

ออกเปน 4 โซน ดังนี้ 

- การจับคูธุรกิจ (Business Matching & Pitching) 

- การออกบูธสินคาของผูประกอบการ 

- Technology & Innovation Show 

- Ecosystem สําหรับ SMEs 

โดยมีวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ จํานวน 50 กิจการ และ

วิสาหกิจที่มีศักยภาพจากจังหวัดมิเอะ ประเทศญีปุน จํานวน 

20 กิจการ เขารวมงาน 

    

6. ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์     

 

(6) วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง     จางเหมา 

(7) วงเงินของโครงการ    จํานวน 18,500,000 บาท (สิบแปดลานหาแสนบาทถวน) 

(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
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(8) ความพรอมของโครงการ 

      (8.1) พื้นที่ดําเนินโครงการ 

  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ

แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการ

ขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 

       (8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

   มี และสมบูรณ (ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1)   

   มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  

   ไมมี 

        (8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด  

     บางสวน  

     ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ    มีพรอมดําเนินการไดทันท ี

  มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 

  ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 

  มีประสบการณปานกลาง 

  ไมมีประสบการณ 

         (8.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

    ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

    อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา  

          (8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

    ไมตองทํารายงานการศึกษา 

    ตองทํารายงานการศึกษา 
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(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ  

 (1) มีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่บูรณาการความรวมมือการดําเนินโครงการ

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 (2) มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พรอมทั้งถอดบทเรียนที่ไดจากการอบรมสัมมนา และมีการ

เผยแพรผานสื่ออินเตอรเน็ตในรูปแบบเว็บไซดและสื่อสังคมออนไลน รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ 

 (3) มีการจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ พรอมทั้งปญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข เพื่อใช

ในการพัฒนาโครงการในปตอๆไป 

 

(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี  

 

 

 



จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

จังหวัดเชียงใหม

 โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรม
ระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน
(Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter)

 กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับความเปนผูนําทางดานการถนอม
สินคาเกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยีพลาสมา
(Plasma Technology for Agriculture and Food Product)

6,000,000

1. งบดําเนินงาน 6,000,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 6,000,000

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

 งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

 ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563  รายการ จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 6,000,000

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2 คาใชสอย 6,000,000

1.1.3 คาวัสดุ

  (1) คาจางเหมาบริการ 6,000,000

49,400  1. ประชุมระดมสมองและพัฒนาแนวทางประยุกตใชเทคโนโลยี
พลาสมาเพื่อการถนอมสินคาเกษตรและอาหาร ผานตัวแทนนักวิจัย 
ภาคเอกชน ภาคการผลิต หรือภาคการเกษตร จากทั้งจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดมิเอะ

40,000   - คาอาหารไมครบทุกมื้อ ( 20 คน X 1 มื้อ X 4 วัน X 500 บาท ) 20 1 มื้อ 4 วัน 500

8,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 20 คน X 2 มื้อ X 4 วัน X 50 บาท ) 20 2 มื้อ 4 วัน 50

1,400   - คาเอกสารประกอบการประชุม ( 20 ชุด X 70 บาท ) 20 ชุด 70

18,700  2. วางแผนการดําเนินกิจกรรม

15,000   - คาอาหารไมครบทุกมื้อ ( 10 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท ) 10 1 มื้อ 3 วัน 500

3,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 10 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท ) 10 2 มื้อ 3 วัน 50

700   - คาเอกสารประกอบการประชุม ( 10 ชุด X 70 บาท ) 10 ชุด 70



จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

 งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

 ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563  รายการ จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

111,000  3. ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูประกอบการเขารวม
กิจกรรม จํานวน 30 คน

10,000   - คาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ( 1 ครั้ง X 10,000 บาท ) 1 ครั้ง 10,000

1,000   - คาแผนปลิวขนาด A4 4 สี อารตมัน 80 แกรม 2 หนา ( 500 ใบ X 2
 บาท )

500 ใบ 2

10,000   - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 เรื่อง X 10,000 บาท ) 1 เรื่อง 10,000

70,000   - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอม
เผยแพร VTR ( 70 วินาที X 1,000 บาท )

70 วินาที 1,000

20,000   - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดกิจกรรม ( 10 
เว็บไซต X 2,000 บาท )

10 เว็บไซต 2,000

230,100  4. จัดฝกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการถนอมสินคาเกษตรและ
อาหารดวยเทคโนโลยีพลาสมาใหกับผูประกอบการทั้ง 30 คน

60,000   -คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่( 40 คน X 40 1 มื้อ 3 วัน 50060,000   -คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่( 40 คน X
 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )

40 1 มื้อ 3 วัน 500

12,000   -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่( 40 
คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )

40 2 มื้อ 3 วัน 50

108,000   -คาตอบแทนวิทยากร( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท ) 5 6 ชั่วโมง 3 วัน 1,200

25,000   -คาพาหนะวิทยากร ( 5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท ) 5 2 เที่ยว 1 ครั้ง 2,500

18,000   -คาที่พักวิทยากร( 5 คน X 1 หอง X 3 วัน X 1,200 บาท ) 5 1 หอง 3 วัน 1,200

5,000   -คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000 บาท ) 1 ครั้ง 5,000

2,100   -คาเอกสารประกอบการอบรม ( 30 ชุด X 70 บาท ) 30 1 ชุด 70

3,212,100  5. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการทดลองใช
เทคโนโลยีพลาสมาในสินคาตนแบบ (model) ใหกับผูประกอบการ
ทั้ง 30 คน

100,000   -คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ 
( 40 คน X 1 มื้อ X 5 วัน X 500 บาท )

40 1 มื้อ 5 วัน 500

20,000   -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
( 40 คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท )

40 2 มื้อ 5 วัน 50

180,000   -คาตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 5 วัน X 1,200 บาท ) 5 6 ชั่วโมง 5 วัน 1,200

25,000   -คาพาหนะวิทยากร ( 5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท ) 5 2 เที่ยว 1 ครั้ง 2,500

30,000   -คาที่พักวิทยากร ( 5 คน X 1 หอง X 5 วัน X 1,200 บาท ) 5 1 หอง 5 วัน 1,200



จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ

 งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

 ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563  รายการ จํานวน
(คน)

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ อัตรา
(บาท)

5,000   -คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000 บาท ) 1 ครั้ง 5,000

2,100   -คาเอกสารประกอบการอบรม ( 30 ชุด X 70 บาท ) 30 1 ชุด 70

2,250,000   -คาจางเหมาพัฒนาสินคาตนแบบ ( 30 ชิ้น X 75,000 บาท ) 30 1 ชิ้น 75,000

600,000   -คาบริการวิเคราะห/ทดสอบสินคาตนแบบ ( 30 กิจการ X 2 ครั้ง X 
10,000 บาท )

30 2 ครั้ง 10,000

2,319,700  6. ฝกการจัดทําแผนการตลาดและแนวทางการขอทุนสนับสนุน โดย
ผูเชี่ยวชาญทั้งจากจังหวัดเชียงใหม และจากจังหวัดมิเอะ ใหกับ
ผูประกอบการ 30 คน

192,500   -คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 55 คน X 
1 มื้อ X 5วัน X 700 บาท )

55 1 มื้อ 5 วัน 700

27,500   -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่( 55 
คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท )

55 2 มื้อ 5 วัน 50

15,000   -คาหนังสือคูมือสําหรับผูเขารวมอบรม ( 30 ชุด X 500 บาท x 30 30 1 เลม 50015,000   -คาหนังสือคูมือสําหรับผูเขารวมอบรม ( 30 ชุด X 500 บาท x 30 
บาท)

30 1 เลม 500

450,000   -คาจางจัดทําแผนการตลาด ( 30 กิจการ X 500 บาท ) 30 30 เลม 500

360,000   -คาตอบแทนวิทยากรไทย (จัดทําแผนการตลาด) ( 10 คน X 6 ชั่วโมง X
 5 วัน X 1,200 บาท )

10 6 ชั่วโมง 5 วัน 1,200

720,000   -คาตอบแทนวิทยากรตางประเทศ (จัดทําแผนการตลาด) ( 10 คน X 6 
ชั่วโมง X 5 วัน X 2,400 บาท )

10 6 ชั่วโมง 5 วัน 2,400

50,000   -คาพาหนะวิทยากรไทย (10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท ) 10 2 เที่ยว 1 ครั้ง 2,500

100,000   -คาพาหนะวิทยากรตางประเทศ ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 
5,000 บาท )

10 2 เที่ยว 1 ครั้ง 5,000

120,000   -คาที่พัก (วิทยากร) ( 20 หอง X 5 วัน X 1,200 บาท ) 20 1 หอง 5 วัน 1,200

131,250   -คาที่พัก (ผูเขารวมอบรม เจาหนาที)่ ( 35 คน X 5 วัน X 750 บาท ) 35 5 วัน 750

150,000   -คาลามแปลภาษา ( 2 คน X 5 วัน X 15,000 บาท ) 2 5 วัน 15,000

3,450   -คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 3,450 บาท ) 1 ครั้ง 3,450

59,000  7. ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์

9,000   - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี 
พรอมดีวีดี ( 10 คน X 3 งวด X 300 บาท )

10 ชุด 3 งวด 300

30,000  - คาจางถายวิดีโอตลอดกิจกรรม ( 1 งาน X 30,000 บาท ) 1 1 งาน 30,000

20,000  - คาจางถายภาพนิ่งตลอดกิจกรรม ( 1 งาน X 20,000 บาท ) 1 1 งาน 20,000



คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม

โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดมิเอะ ประเทศญ่ีปุน
(Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter)

กิจกรรมหลักที่ 2 เชียงใหมผูนําอุตสาหกรรมอาหารสําหรับผูสูงอายุ
(Chiang Mai Food for Aging Hub)

7,500,000

1. งบดําเนินงาน 7,500,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,500,000

1.1.1 คาใชสอย 7,500,000

  (1) คาจางเหมาบริการ 7,500,000

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563 รายการ

  (1) คาจางเหมาบริการ 7,500,000

49,200 1. จัดสัมมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 20 กิจการ

25,000 1.1 คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที่) ( 50 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท )

5,000 1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 50 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )

5,000 1.3 คาพาหนะวิทยากร ( 1 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )

7,200 1.4 คาตอบแทนวิทยากร ( 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1 วัน X 1,200 บาท )

7,000 1.5 คาเอกสารประกอบการบรรยาย ( 100 ชุด X 70 บาท )

214,000 2. สํารวจและจัดทําขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรม และความตองการผลิตภัณฑอาหารสําหรับผสูงอายุ ภายในประเทศ และตางประเทศ

144,000 2.1 คาจางเหมาบุคคลในการสํารวจและจัดทําขอมูล ( 2 คน X 6 ชั่วโมง X 2 วัน X 5 คร้ัง X 1,200 บาท )

20,000 2.2 คาจางสืบคนขอมูล ( 1 คร้ัง  X 20,000 บาท )

50,000 2.3 คาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรูดานอาหารผูสูงอายุ (ฉบับยอ) ( 100 ชุด X 500 บาท )

113,000 3. จัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับวิสาหกิจที่ผานการคัดเลือก พรอมจัดทําขอมูลดานเทคโนโลย/ีนวัตกรรมที่ใชในการ
แปรรูปสินคา ความเปนไปไดในการผลิตระดับอุตสาหกรรม และแผนการตลาด โดยเนนผลิตภัณฑเฉพาะบุคคล 
(personalized people)

30,000 3.1 คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที๋) ( 30 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )

6,000 3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)๋ ( 30 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )

72,000 3.3 คาตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 2 วัน X 1,200 บาท )

5,000 3.4 คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง  X 5,000 บาท )



คําชี้แจงงบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563 รายการ

3,592,000 4. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ พรอมจัดทําตนแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

1,728,000 4.1 คาจางเหมาใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ ( 20 คน X 6 ชั่วโมง  X 12 man-day X 1,200 บาท )

864,000 4.2 คาจางเหมาใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการพัฒนาบรรจุภัณฑ ( 20 คน X 6 ชั่วโมง X 6 man-day X 1,200 บาท )

1,000,000 4.3 คาวัตถุดิบในการจัดทําตนแบบผลิตภัณฑ ( 20 คน X 1 คร้ัง X 50,000 บาท )

1,200,000 5. ทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปทดสอบตลาด

600,000 5.1 คาวัตถุดิบในการวิเคราะห/ทดสอบ ( 20 คน X 1 คร้ัง X 30,000 บาท )

600,000 5.2 คาบริการวิเคราะห/ทดสอบ ( 20 คน X 1 คร้ัง X 30,000 บาท )

644,800 6. จัดทําขอมูลสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ

14,400 6.1 คาตอบแทนวิทยากร ( 2 คน X 6 ชั่วโมง X 1 วัน X 1,200 บาท )

15,000 6.2 คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที๋) ( 30 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท )

3,000 6.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)๋ ( 30 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )

10,000 6.4 คาพาหนะวิทยากร ( 2 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )10,000 6.4 คาพาหนะวิทยากร ( 2 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )

2,400 6.5 คาที่พักวิทยากร ( 20 คน X 1 วัน X 1,200 บาท )

600,000 6.6 คาดําเนินการจดสิทธิบัตร ( 20 คน X 1 คร้ัง X 30,000 บาท )

1,647,000 7. สงเสริมการจําหนายสินคาในประเทศ และเพ่ิมชองทางการจําหนายไปยังตลาดกลุมเปาหมาย (Niche Market) เพ่ือสรางการรับรู
ผลิตภัณฑ และสงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปนผูนําอุตสาหกรรมอาหารผูสูงอายุ

1,200,000 7.1 คาเชาคูหาเขารวมงานแสดงสินคา ( 20 คน X 1 งาน X 60,000 บาท )

240,000 7.2 คาตกแตงสถานที่คูหา เวทีเจรจาธุรกิจ และภูมิทัศน ( 1 งาน X 240,000 บาท )

25,000 7.3 คาจัดทําเอกสารและส่ือประชาสัมพันธ ( 500 ชุด X 50 บาท )

100,000 7.4 คาพาหนะ (ผูเขารวมกิจกรรม) ( 20 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท )

72,000 7.5 คาที่พัก (ผูเขารวมกิจกรรม) ( 20 คน X3 วัน X 1,200 บาท )

10,000 2.6 คาขนสงสินคาสําหรับออกงานแสดงสินคา ( 1 งาน X 10,000 บาท )

40,000 8. ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธ์ิ

7,200 8.1 คาตอบแทนวิทยากร ( 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1 วัน X 1,200 บาท )

15,000 8.2 คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที๋) ( 30 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท )

3,000 8.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)๋ ( 30 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท )

5,000 8.4 คาพาหนะวิทยากร ( 1 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )

800 8.5 คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 800 บาท )

9,000 8.6 คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี ( 10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท )



คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม

โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
มิเอะ ประเทศญ่ีปุน (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter)

 กิจกรรมหลักท่ี 3 ขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และ
การคา การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญ่ีปุน (Mie-Thai Innovation Carnival 2020) 

5,000,000

1. งบดําเนินงาน 5,000,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 5,000,000

1.1.1 คาตอบแทน

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

 งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

 ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563  รายการ

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2 คาใชสอย 5,000,000

1.1.3 คาวัสดุ

  (1) คาจางเหมาบริการ 5,000,000

37,400  1. จัดประชุมระดมสมองเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม Mie - Thai Innovation Carnival 2020

30,000  คาอาหารไมครบทุกมื้อ ( 20 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )

6,000  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ( 20 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )

1,400  คาเอกสารประกอบการประชุม ( 20 ชุด X 70 บาท )

41,000 2. ประชาสัมพันธเชิญชวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป หรือ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หรืออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง

10,000   - คาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ( 1 คร้ัง X 10,000 บาท )

1,000   - คาแผนปลิวขนาด A4 4 สี อารตมัน 80 แกรม 2 หนา ( 500 ใบ X 2 บาท )

10,000   - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 เร่ือง X 10,000 บาท )

20,000   - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดกิจกรรม ( 10 เว็บไซต X 2,000 บาท )

226,900  3. จัดสัมมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจเพ่ือเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 กิจการ

100,000   - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที)่ ( 100 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )

20,000   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที)่ ( 100 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )

72,000  - คาตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 2 วัน X 1,200 บาท )

25,000   - คาพาหนะวิทยากร ( 5 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )

2,900   คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 2,900 บาท )



คําชี้แจง งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

 ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563  รายการ

7,000   - คาเอกสารประกอบการสัมมนา ( 100 ชุด X 70 บาท )

410,700 4. จัดฝกอบรมดานการสรางแนวทางทางการตลาดและเครือขายเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม และการคา การลงทุน รวมกับจังหวัดมิ
เอะ ประเทศญ่ีปุน โดยผูเชี่ยวชาญทั้งจากจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดมิเอะ

50,000  คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที่) ( 50 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )

10,000  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที)่ ( 50 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )

43,200  คาตอบแทนวิทยากรไทย ( 3 คน X 6 ชั่วโมง X 2 วัน X 1,200 บาท )

144,000  คาตอบแทนวิทยากรตางประเทศ ( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 2 วัน X 2,400 บาท )

15,000  คาพาหนะวิทยากรไทย ( 3 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )

20,000  คาพาหนะวิทยากรตางประเทศ ( 2 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 5,000 บาท )

60,000  คาจางลามแปลภาษา ( 2 คน X 2 วัน X 15,000 บาท )

60,000  คาเชาอุปกรณใชแปลภาษา ( 1 ชุด X 30,000 บาท )

5,000   คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 5,000 บาท )5,000   คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 5,000 บาท )

3,500   คาเอกสารประกอบการฝกอบรม ( 50 ชุด X 70 บาท )

4,225,000 5. จัดงาน Mie-Thai Innovation Carnival 2020 โดยแบงออกเปน 4 โซน ดังน้ี
- การจับคูธุรกิจ (Business Matching & Pitching)
- การออกบูธสินคาของผูประกอบการ
- Technology & Innovation Show
- Ecosystem สําหรับ SMEs
โดยมีวิสาหกิจท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 50 กิจการ และวิสาหกิจที่มีศักยภาพจากจังหวัดมิเอะ ประเทศญีปุน จํานวน 20 กิจการ
 เขารวมงาน

150,000  คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที่) ( 100 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )

30,000  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที)่ ( 50 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )

2,100,000  คาเชาคูหาเพื่อเขารวมงานแสดงสินคา (วิสาหกิจไทย วิสาหกิจตางประเทศ) ( 70 คน X 1 งาน X 1 คร้ัง X 30,000 บาท )

700,000  คาตกแตงบูธ (วิสาหกิจไทย วิสาหกิจตางประเทศ) ( 70 คน X 1 งาน X 1 คร้ัง X 10,000บาท )

216,000  คาตอบแทนวิทยากรไทย ( 10 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท )

432,000  คาตอบแทนวิทยากรตางประเทศ ( 10 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 2,400 บาท )

50,000  คาพาหนะวิทยากรไทย ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 2,500 บาท )

100,000  คาพาหนะวิทยากรตางประเทศ ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 คร้ัง X 5,000 บาท )

72,000  คาที่พักวิทยากร ( 20 คน X 3 วัน X 1,200 บาท )

90,000  คาจางลามแปลภาษา ( 2 คน X 3 วัน X 15,000 บาท )

90,000  คาเชาอุปกรณใชแปลภาษา ( 1 ชุด X 3 วัน X 30,000 บาท )



คําชี้แจง งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

 ป 2562
(ถาม)ี

ป 2563  รายการ

5,000  คาวัสดุอุปกรณ ( 1 คร้ัง X 5,000 บาท )

100,000  คาจัดทําหนังสือคูมืองาน Mie-Thai Innovation Carnival 2020 ( 200 เลม X 500 บาท )

90,000  คาจางเหมาจัดแสดงแสงสีเสียงภายในงาน ( 1ง าน X 3 วัน X 30,000 บาท )

59,000  6. ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธ์ิ

9,000   - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี ( 10 ชุด XX 3 งวด X 300 บาท )

30,000  - คาจางถายวิดีโอตลอดกิจกรรม ( 1 คน X 1 งาน X 30,000 บาท )

20,000  - คาจางถายภาพนิ่งตลอดกิจกรรม ( 1 คน X 1 งาน X 20,000 บาท )



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ…15...

ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล
กิจกรรมหลัก...พัฒนาผูประกอบการ  และยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล  วงเงิน 12,250,000    บาท
ยุทธศาสตรชาติ  :  ยุทธศาสตรที่ ๒  การสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนงาน   : แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการเช่ือมโยงการผลิต และการประกอบธุรกิจสูระดับสากล
หนวยดําเนินการ  : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (กิจกรรมที่ 1-3 และ 5)
ผูรับผิดชอบ : นางนิยดา หมื่นอนันต ตําแหนง : พาณิชยจังหวัดเชียงใหม   
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท0-5311-2668
หนวยดําเนินการ  : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (กิจกรรมที่ 4)
ผูรับผิดชอบ : นายชูชีพ  พงษไชย ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท0-5311-2703

        (๑)  หลักการและเหตุผล 
            (๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค
                            

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด   :  2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล

              (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
                      สภาพปญหา / ความตองการ :

                     ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)

        (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ
             (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  :

(๑) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ  
(๒) เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสรางรายไดใหกับผูประกอบการ  
(๓) เพื่อเพิ่มมูลคาการคา การลงทุนของจังหวัดเชียงใหม
(๔) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดสินคาและบริการของจังหวัดเชียงใหม ใหเปนที่รับรูในวงกวาง    
ยกระดับสูตลาดโลก

0 โครงการเดิม R โครงการใหม

     R พัฒนา  ดําเนินการปกติ
              (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ...........๑..........ป   เริ่มตนป......๒๕๖๒............        ส้ินสุดป...๒๕๖๓.......
              (๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)   …………………………

       -ในประเทศ   :   1. ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม
                           2. จังหวัดในปริมณฑล / จังหวัดในภูมิภาคตางๆ

 3. ประเทศญี่ปุน และ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

                            
               รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งจากเศรษฐกิจ

              (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

              (๒.๓) ประเภทของโครงการ

           ภายใตการแขงขันทางการคาระหวางประเทศท่ีนับวันจะรุนแรงมากขึ้น   การสรางผูประกอบการของจังหวัด

         เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการ   ใหมีความเขมแข็ง  สามารถเพ่ิมและขยายชองทางการตลาดของ

 3. ประเทศญี่ปุน และ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
        (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย

              (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  (๑) หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับกลุมเปาหมาย  
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : กลุมผูผลิตสินคาเกษตร ผูประกอบการสินคาหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ประเภท OTOP, 



         (๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
             (๔.๑) เปาหมายโครงการ

ตัวช้ีวัด 1. มูลคาการจําหนายสินคา 15 ลานบาท
2. ผูผลิต ผูประกอบการ ผลิตภัณฑเดน (Privince Brand (Chiang Mai Brand) /Halal/Organic/GI) ของจังหวัด 
   ไดรับการพัฒนาความรูดานการตลาด ไมนอยกวา 100 ราย
๓. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมรอยละ ๘๐

             (๔.๒) ผลผลิต
1. ผูประกอบการมีศักยภาพสามารถแขงขันได และมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น
2. ผูผลิต/ผูประกอบการมีรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมชองทางดานการตลาดทั้งสินคาและบริการของจังหวัด
3. มาตรฐาน ศักยภาพสินคาและบริการของจังหวัดและภาพลักษณมีการพัฒนาและยกระดับเปนที่รูจักกวางขวางขึ้น 

             (๔.๓) ผลลัพธ :
1.  มูลคาการคาสินคาและบริการของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
2.  ผูประกอบการสินคา/บริการ นําความรูไปใชประโยชนทางการพาณิชย

             (๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :

1. กลุมผูผลิต/ผูประกอบการกลุมเปาหมาย  มีความรู ทักษะในการทําการตลาดแบบมืออาชีพ
            22. กลุมผูผลิต/ผูประกอบการกลุมเปาหมาย  มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาดในประเทศ  

และตางประเทศ
3. เศรษฐกิจของพื้นท่ีมีการเติบโต  และขยายตัวเพิ่มขึ้น

เชิงลบ :               -ไมมี-เชิงลบ :               -ไมมี-
         (๕) แนวทางการดําเนินงาน
         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะ
เร่ิมดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)

P P P
P P
P P P

P P P P
P P P P

        (๖) วิธีการดําเนินงาน   R ดําเนินการเอง R จางเหมา
        (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน....12,250,000................บาท 

(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
        (๘) ความพรอมของโครงการ
       (๘.๑) พื้นท่ีดําเนินโครงการ

R ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

ก.ค. - ก.ย. 63
กิจกรรมยอย

1. การพัฒนาผูประกอบการเพ่ือปรับ/ยกระดับ
ม.ค. - มี.ค. 63

2. กิจกรรมสรางเครือขายทางการคา ระหวาง
3. การสงเสริมและขยายตลาดในประเทศ 

4. การบริหารจัดการและติดตามผลการ

เม.ย.-มิ.ย. 63
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 62

4. กิจกรรมสานสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง  

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
�      มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ................................................................................
�      มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................
�      ไมมี



(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ
ทั้งหมด �         บางสวน �       ไมมีประสบการณ

         ๏ เครื่องมือดําเนินการ R มีพรอมดําเนินการไดทันที
�          มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
�          ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม

มีประสบการณสูง
�          มีประสบการณปานกลาง
�          ไมมีประสบการณ

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม
ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
        R ไมตองทํารายงานการศึกษา

ตองทํารายงานการศึกษา
         (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
                               .......................................................................................................................................................................            1. ประสานเช่ือมโยงเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง
                    ..................................................................................................................................................................................            2. การเช่ือมโยงบูรณาการกับโครงการอ่ืน ในยุทธศาสตร-กลยุทธท่ีใกลเคียงกันของจังหวัดและกลุมจังหวัด
                    ..................................................................................................................................................................................            3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
         (๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ...........................................................................................

         ๏ บุคลากรมีประสบการณ        R

        ๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ      R

         (๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ...........................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................  - ไมมี - …………………………………………………………………………………………………………..
                    ..................................................................................................................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................



  

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม 12,250,000       

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/ยกระดับ ใหมีมาตรฐาน 600,000            

สามารถเขารับการรับรอง/ขอใชตราสัญลักษณ/มาตรฐาน (Privince Brand 

(Chiang Mai Brand) /Halal/Organic/GI) 

1.1 กิจกรรมอบรมใหความรูผูผลิต/ผูประกอบการ 367,300             - จัดฝกอบรมใหความรูผูผลิต/ผูประกอบการ จํานวน 2 หลักสูตรๆ ละ 80 คน  

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 16,800              

   -  คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 16,800               คาวิทยากร 7 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 2 ครั้ง

๑.๑.๒ คาใชสอย 337,500            

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

๑.๑.๒ คาใชสอย 337,500            

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 164,000            

    -  คาพาหนะ 80,000               คาพาหนะเดินทางของผูประกอบการ  จํานวน 80 คน คนละ 500  บาท 2 ครั้ง

24,000               คาพาหนะเดินทางของวิทยากร 6,000 บาท จํานวน 2  ทาน  2 ครั้ง

    - คาที่พัก 12,000               คาที่พักวิทยากร 1,500 บาท x 2 ทาน x 2 คืน x 2  ครั้ง

48,000               คาที่พักผูเขารวมอบรมตางอําเภอ  จํานวน 40 คนๆ ละ 600 บาท  2 ครั้ง

  (2) คาใชจายในการอบรม 173,500            

     - คาอาหาร 66,500               คาอาหาร  95 คน x  350 บาท x  1 วัน x  2 ครั้ง
     - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 19,000               คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 95 คน x 100 บาท x 1 วัน x 2 ครั้ง
     -  คาเอกสารประกอบการบรรยาย 8,000                 คาเอกสารประกอบการบรรยาย 80 ชุดๆ ละ 50 บาท 2 ครั้ง
     -  คาใชจายในการดําเนินการจัดพิธีเปด-ปดกิจกรรมฝกอบรมฯ 20,000               ครั้งละ 10,000 บาท  x 2  ครั้ง
     - คาใชจายในการประชาสัมพันธกิจกรรม 50,000               ครั้งละ 25,000 บาท  x 2  ครั้ง
    -  คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ คาวัสดุ คาอุปกรณการจัดอบรม 10,000               ครั้งละ 5,000 บาท  x 2  ครั้ง
๑.๑.๓ คาวัสดุ 13,000              

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 7,500                  

  (2)  วัสดุคอมพิวเตอร 5,500                  



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

1.2 กิจกรรมการสนับสนุนการใชตราสัญลักษณ 125,700            

ผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม (CHIANG MAI BRAND) 

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 85,700              

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2  คาใชสอย 85,700              

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 14,400              คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คน ๆละ 240 บาท 15 วัน 

  (2) คาใชจายในการประชุม

       - คาอาหารและอาหารวาง  69,300               คาอาหารและอาหารวาง คณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณฯ จํานวน  77 คน ๆ ละ 450 บาท (2 ครั้ง)

       - คาจัดทําเอกสารการประชุม  2,000                 คาจัดทําเอกสารการประชุม จํานวน 10 คณะ ๆ ละ 100 บาท (2 ครั้ง)

1.1.3 คาวัสดุ 40,000              

(1) คาวัสดุคอมพิวเตอร (จํานวน 10 คณะ) 20,000               (1) คาวัสดุคอมพิวเตอร (จํานวน 10 คณะ) 20,000               

(2) คาวัสดุเชื้อเพลิง จํานวน 10 คณะ (2 ครั้ง) 20,000               

1.3 การดําเนินการกระบวนการเพื่อใหสินคาไดรับเครื่องหมาย 107,000            

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

 1.1.2 คาใชสอย 82,800              

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 22,800              

10,800               คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 3 คน ๆละ 240 บาท 15 วัน 

12,000               คาที่พักเจาหนาที่ 3 คน ๆละ 800 บาท   5 วัน 

  (2) คาใชจายในการประชุม 60,000              คาใชจายในการประชุมช้ีแจงการดําเนินการกระบวนการขึ้นทะเบียนสินคา GI

45,000                  - คาอาหารและอาหารวาง  จํานวน  50  คนๆ ละ 450 บาท (2 ครั้ง)

10,000                  - คาใชจายในการใชหองประชุม (2 ครั้ง)

5,000                    - คาจัดทําเอกสารการประชุม จํานวน 50 คนๆ ละ 50 บาท (2 ครั้ง)

๑.๑.๓ คาวัสดุ 24,200              

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 6,800                  

  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000                

  (3)  วัสดุคอมพิวเตอร 7,400                 



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสรางเครือขายทางการคา 2,500,000          กิจกรรมสรางเครือขายทางการคา ระหวางผูประกอบการจังหวัดเชียงใหม  กับผูประกอบการคาภายในประเทศ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน 

 และจับคูเจรจาธุรกิจการคา  จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน จํานวน 2 วัน  พรอมใหความรูดานการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ  

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 37,800              

  (1) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 9,000                  -คาตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 3 คณะ x 2 ครั้ง 

28,800                -คาตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 3 คณะ x 2 ครั้ง 

๑.๑.๒ คาใชสอย 2,400,000         

  (1) คาจางเหมาบริการ 2,400,000         คาจางจัดกิจกรรมสรางเครือขายทางการคา พรอมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนา

ดานการตลาดและผลิตภัณฑ

  - คาอาหารและเครื่องดื่ม/คาอาหารวาง คนละ 600 บาท * 30 คน * 2 วัน *4 ครั้ง

  - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน   จํานวน  4 ครั้ง  - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน   จํานวน  4 ครั้ง

  - คาใชจายเดินทางของวิทยากร  จํานวน  4 ครั้ง

  - คาที่พักของวิทยากร   จํานวน  4 ครั้ง

  - คาเดินทางของผูเขารวมกิจกรรมฯ คณะทํางาน และคณะกรรมการ (4 ครั้ง)

  - คาที่พักของผูเขารวมกิจกรรมฯ คณะทํางาน และคณะกรรมการ (4 ครั้ง)

  - คาใชจายในการดําเนินการจัดพิธีเปดกิจกรรม อาทิ พิธีกร เจาหนาที่ลงทะเบียนและตอนรับ  

    จํานวน 4 ครั้ง

  - คาดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและประชาสัมพันธ  * 4 ครั้ง

  - คาจัดทําเอกสาร   30 ชุดๆละ 200 บาท  * 4 ครั้ง

  - คาเชาพาหนะในการดําเนินงาน รวม 2 วัน 2  คัน  * 4 ครั้ง

  - คาเชาอุปกรณเครื่องเสียงและอื่นๆ ที่จําเปน * 4 ครั้ง

  - คาใชจายเบ็ดเตล็ด * 4 ครั้ง

  - คาถายรูปและบันทึกวีดีโอ 4 ครั้ง

  - คาจางเจาหนาที่ประสานงานจัดทํารายงานผลและดําเนินการตางๆ * 4 ครั้ง

๑.๑.๓ คาวัสดุ 62,200              

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 12,200               

  (2)  วัสดุคอมพิวเตอร 15,000               

  (3)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,000               



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 3 :  สงเสริมและขยายตลาดในประเทศ 4,000,000         กิจกรรมการเขารวมงานแสดงสินคาระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ

อาทิ งานแสดงสินคาของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ จํานวน  2 ครั้งๆ ละ 20 คูหา

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 75,600              

  (1) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 18,000                -คาตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 3 คณะ x 2 ครั้ง (2 ครั้ง)

57,600                -คาตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 3 คณะ x 2 ครั้ง (2 ครั้ง)

๑.๑.๒ คาใชสอย 3,811,700          

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 167,800            คาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่

     * คาใชจายขาราชการระดับ วิชาการ/ทั่วไป ระดับ 8 ลงมา (จํานวน 5 คน)

60,000                       - คาเดินทางขาราชการ จํานวน 5 คน ๆ ละ 6,000 บาท (ไป-กลับ)  (2 ครั้ง)

14,400                       - คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 5 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท (2 ครั้ง)14,400                       - คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 5 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท (2 ครั้ง)

48,000                       - คาที่พักจํานวน 5 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 800 บาท (2 ครั้ง)

     * คาใชจายขาราชการ ระดับ 9 ขึ้นไป (จํานวน 2 คน)

24,000                       - คาเดินทางขาราชการ จํานวน 2 คน ๆ ละ 6,000 บาท (ไป-กลับ) (2 ครั้ง)

5,400                         - คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 2 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 270 บาท (2 ครั้ง)

16,000                       - คาที่พัก จํานวน 2 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 800 บาท (2 ครั้ง)

  (2) คาจางเหมาบริการ 3,597,000         คาจางเหมาดําเนินกิจกรรมการเขารวมงานแสดงสินคาระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ

1,600,000           - คาคูหาเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 คูหา ๆ ละ 40,000 บาท จํานวน  2 ครั้ง

900,000              - คาจางเหมาจัดสรางพรอมตกแตงภูมิทัศนและคูหา จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 450,000 บาท

1,000,000           - คาจางเหมาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ  จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 500,000 บาท

97,000                - คาใชจายในการประสานงาน

 (3) คาใชจายในการประชุม 46,900              

29,400                - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่  จํานวน 7 คนๆ ละ  350 บาท  6  ครั้ง ( 2 ครั้ง)

17,500                - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม ผูประกอบการ ในการประชุมเตรียมความพรอม  จํานวน 25 คน ๆ ละ 350 บาท (2  ครั้ง)

๑.๑.๓ คาวัสดุ 112,700            

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 37,700               

  (2)  วัสดุคอมพิวเตอร 30,000               

  (3)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 45,000               



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสานสัมพันธบานพี่เมืองนอง 5,000,000         

                (Sister Cities) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

กิจกรรมยอยที่ 4.1  กิจกรรมสานสัมพันธบานพี่เมืองนอง 3,000,000          - สานสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง จังหวัดเชียงใหม กับ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน 

จังหวัดเชียงใหม กับ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน 

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน  

1.1.2 คาใชสอย 90,000              

        (1) เจาหนาที่ประสานประสานงานโครงการ 90,000               เจาหนาที่ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน * 15,000 บาท * 6 เดือน

4. งบรายจายอื่น 2,910,000         

     4.1 เจาหนาที่ประสานงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน 75,000               เจาหนาที่ประสานงานหนางาน จํานวน 5 คน * 3,000 บาท * 5 วัน

     4.2 คาจางลามแปลภาษา 40,000               คาจางลาม 2 คน/วัน * 4 วัน     4.2 คาจางลามแปลภาษา 40,000               คาจางลาม 2 คน/วัน * 4 วัน

     4.3 คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching 240,000             คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching 

คาออกแบบพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ และตกแตงสถานที่จัดงาน

คาจัดเตรียมชุดโตะ เกาอี้ สําหรับกิจกรรม Business Matching

คาอาหารและอาหารวางสําหรับผูเขารวมงาน

    4.4 คาจางเหมาบริการจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ 100,000             คาจางเหมาบริการจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ

จัดแสดงสินคาของผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 1 จุด จํานวนไมนอยกวา 15 ผลิตภัณฑ โดยตกแตงในรูปแบบวัฒนธรรม
ลานนา    4.5 คาพาหนะ 1,000,000          คาเดินทาง จํานวน 20 คน * 50,000 บาท

250,000             คาเดินทางหนวยงานเอกชน จํานวน 10 คน * 25,000 บาท

150,000             คาเชาพาหนะเดินทางภายในตางประเทศ 1 คัน * 30,000 บาท * 5 วัน

    4.6 คาที่พัก 300,000             คาที่พัก จํานวน 30 คน * 2,500 บาท * 4 คืน

    4.7 คาอาหาร 360,000             คาอาหาร จํานวน 30 คน * 3,000 บาท * 4 วัน

    4.8 คาจางเหมาบริการ 150,000             คาจางเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม

    4.9 คารับรองและพิธีการ 120,000             คาเลี้ยงรับรอง 30 คน * 2,000 บาท * 2 มื้อ

    4.10 คาจัดทําเอกสารคูมือ 15,000               จัดทําเอกสารคูมือ จํานวน 30 เลม * 500 บาท

    4.11 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 20,000               

    4.12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000               คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

    4.13 คาของที่ระลึก 40,000               คาของที่ระลึก 20 ชิ้น * 2,000 บาท



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 4.2  กิจกรรมสานสัมพันธบานพี่เมืองนอง 2,000,000          - สานสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง จังหวัดเชียงใหม กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

จังหวัดเชียงใหม กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน  

1.1.2 คาใชสอย 90,000              

(1) เจาหนาที่ประสานประสานงานโครงการ 90000 เจาหนาที่ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน * 15,000 บาท * 6 เดือน

๒. งบลงทุน

๓. งบเงินอุดหนุน

4. งบรายจายอื่น 1,910,000         

    4.1 เจาหนาที่ประสานงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน 45,000               เจาหนาที่ประสานงานหนางาน จํานวน 5 คน * 3,000 บาท * 3 วัน

    4.2 คาจางลามแปลภาษา 30,000               คาจางลาม 2 คน/วัน * 3 วัน    4.2 คาจางลามแปลภาษา 30,000               คาจางลาม 2 คน/วัน * 3 วัน

    4.3 คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching 220,000             คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching 

คาออกแบบพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ และตกแตงสถานที่จัดงาน

คาจัดเตรียมชุดโตะ เกาอี้ สําหรับกิจกรรม Business Matching

คาอาหารและอาหารวางสําหรับผูเขารวมงาน

    4.4 คาจางเหมาบริการจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ 80,000               คาจางเหมาบริการจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ

จัดแสดงสินคาของผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 1 จุด จํานวนไมนอยกวา 15 ผลิตภัณฑ โดยตกแตงในรูปแบบวัฒนธรรม
ลานนา    4.5 คาพาหนะ 300,000             คาเดินทางหนวยงานภาครัฐ จํานวน 5 คน * 60,000 บาท

300,000             คาเชาพาหนะเดินทางตางประเทศ 2 คัน * 50,000 บาท * 3 วัน

    4.6 คาที่พัก 240,000             คาที่พัก จํานวน 40 คน * 2,000 บาท * 3 คืน

    4.7 คาอาหาร 240,000             คาอาหาร จํานวน 40 คน * 2,000 บาท * 3 วัน

    4.8 คาจางเหมาบริการ 150,000             คาจางเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม

    4.9 คารับรองและพิธีการ 160,000             คาเลี้ยงรับรอง 40 คน * 2,000 บาท * 2 มื้อ

    4.10 คาจัดทําเอกสารคูมือ 20,000               จัดทําเอกสารคูมือ จํานวน 40 เลม * 500 บาท

    4.11 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 15,000               

    4.12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000               คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

    4.13 คาของที่ระลึก 80,000               คาของที่ระลึก 40 ชิ้น * 2,000 บาท



  

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 5 : การบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงาน 150,000            

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 20,000              

      (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000               คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  5 คน ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ 200 บาท

1.1.2 คาใชสอย 85,000              

       (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 52,000              

12,000                - คาเบี้ยเลี้ยง  จํานวน 5 คนๆ ละ 240 บาท จํานวน 10 วัน

20,000                - คาที่พัก  จํานวน 5 คนๆ ละ 800 บาท จํานวน 5 วัน

20,000                - คาพาหนะ  จํานวน 5 คนๆละ 4,000 บาท

      (2) คาใชจายในการประชุม 33,000              คาใชจายในการประชุม 

22,500                 - คาอาหาร  30 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ  150 บาท 22,500                 - คาอาหาร  30 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ  150 บาท 

10,500                 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 35 บาท

1.1.3 คาวัสดุ 45,000              

      (1) คาวัสดุสํานักงาน 8,200                 

      (2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,000               

      (3) คาวัสดุคอมพิวเตอร 12,800               



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลําดับความสําคัญ  21
ชื่อโครงการ  :สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล

กิจกรรมหลัก Unseen Lanna วงเงิน บาท
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัดประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคาการลงทุน สูสากล

แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

ตําแหนง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ
              รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

        (๑)  หลักการและเหตุผล 

                 (๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด) 

10,000,000

     ผูรับผิดชอบ : นายธวัช  ใสสม   

                   สถานท่ีติดตอ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการ OTOP 
SMEs ใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลติ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาบริการ     การบริหารจัดการภายในองคกร และการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑชมุชน ธุรกิจบริการ 
การปรับโครงสรางกลไกการสนบัสนนุและขับเคลื่อนใหเปนระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนในดานการพัฒนาผลิตภณัฑ การตลาด และโอกาสใน
การลงทุนในตางประเทศ และเพ่ือสามารถแขงขันในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) การ
รุก รับ ปรับตัวใหเทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้การสรางความเขมแข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตาม

              (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ

....................................................................................................................................................................................................

                     ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) .......…….....………………

รุก รับ ปรับตัวใหเทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้การสรางความเขมแข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตาม
ยุทธศาสตร “ประชารัฐ” งานดานเศรษฐกิจมุงเนนการแกปญหาปากทองของประชาชน ตลอดจนชวยเหลือธรุกิจ SMEs สหกรณ 
วิสาหกิจชุมชน และสถาบันการเกษตร ซึ่งเปนหนึง่ในนโยบายจาํเปนเรงดวนที่รัฐบาลมุงเนนสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) ดวยการเพ่ิมกําลังซื้อขายในประเทศสรางความสมดุล และความเขมแข็งอยางยัง่ยืน 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การสรางความเขมแข็งในทุกมิติ และขบัเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร “ประชารัฐ”     งานดานเศรษฐกิจมุงเนนการแกปญหาปากทอง
ของประชาชน ตลอดจนชวยเหลือธุรกจิ SMEs สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันการเกษตร ซึ่งเปนหนึง่ในนโยบายจําเปนเรงดวนที่รัฐบาล
มุงเนนสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) ดวยการเพ่ิมกําลังซื้อขายในประเทศ
สรางความสมดุล และความเขมแข็งอยางยั่งยนื ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
                 จังหวัดเชียงใหมถือวาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม มีศักยภาพการเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ ดานการคา
การลงทุน ดานคมนาคม ดานบริการสุขภาพ ดานการศึกษา ดานเกษตรกรรมดานหัตถกรรม ดาน ICT ของจังหวัดในภาคเหนือรวมถึงมี
เครือขายภาครัฐรวมเอกชนที่เขมแข็ง ภาคการผลิตสินคา และบริการ ที่ยังสามารถยกระดับและสงเสริมใหเปนศูนยกลางดานการผลิตสนิคา
และบริการ  รวมถึงมีภูมิศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงกบักลุมประเทศ GMS ซึ่งเปนชองทางทีส่ามารถสงออกสินคาและบริการไปยังประเทศใน
อาเซียน และกลุมประเทศ GMS นําไปสูการลงทุนการผลิต และสรางมลูคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑของจังหวัดเชียงใหม ที่มีศักยภาพและมชีื่อเสียง 
อาทิเชน Chang Mai Brand สินคาเกษตรอินทรีย สินคาสิ่งบงชี้          ทางภูมิศาสตร และสินคาและบริการดานสุขภาพ เปนตน สินคาและ
บริการดังกลาวตางมีความโดดเดนและเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถดึงดูดความสนใจและถือเปนอัตลักษณ  ที่เปนที่ตองการของตลาดเปน

สภาพปญหา/ความตองการการพัฒนาศักยภาพ และการยกระดับความสามารถในการแขงขันของกิจการ/ผูประกอบการ OTOP SMEs 
ธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อสรางความเขมแข็งและความยัง่ยืน และสามารถออกสูตลาดในประเทศและ
สามารถกาวสูเวทีการคาสากล จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไปรับการสงเสริมและสนับสนนุทั้งดานการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลติ การ

ความเรงดวน (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)เพ่ือเปนการพัฒนาผูผลติ/ผูประกอบการอยางตอเนื่อง ยกระดับความสามารถในการแขงขัน
ของกิจการ/ผูประกอบการ OTOP SMEs ธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อสรางความเขมแข็งและความยัง่ยืน ของกิจการ/ผูประกอบการ OTOP SMEs ธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อสรางความเขมแข็งและความยัง่ยืน 
และสามารถออกสูตลาด ขยายตลาดทัง้ในประเทศ และสามารถกาวสูเวทีการคาสากลการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการ



        (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ
             (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและOTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม

โครงการเดิม โครงการใหม

พัฒนา ดําเนินการปกติ
              (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ.......1......ป   เริ่มตนปตุลาคม  2562  สิ้นสุดปกันยายน 2563           

              (๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนท่ีดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)  ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
        (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย

                 (๓.๑) กลุมเปาหมาย กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP และกลุมวิสาหกิจชุมชน  ผูผลิต/ผูประกอบการสินคาอุตสาหกรรมดานหัตถกรรมการทองเที่ยว 
จังหวัดเชียงใหมภาคราชการ ภาคเอกชน ทองถิ่น และประชาชนจํานวน 200 ราย

                 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสียผูผลิต/ผูประกอบการ กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชน ทองถิ่น เกษตรกร สถาบันเกษตรกร  ภาคราชการ 

และประชาชน
         (๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เปาหมายโครงการ

ตัวช้ีวัด รายไดจากการจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  OTOP เพ่ิมขึ้น

            (๔.2) ผลผลิต : เกษตรกร/กลุมเกษตรกร/สหกรณการเกษตร/ผูประกอบการOTOP  SMEs ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม มีชองทางการตลาดใน

การจําหนายสินคาเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ชองทาง 

            (๔.๓) ผลลัพธ : ผูผลิตผูประกอบการOTOPไดพัฒนาการจัดแสดงสินคาและเพ่ิมชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ

             (๔.๔) ผลกระทบ :

              (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

              (๒.๓) ประเภทของโครงการ

             (๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :ผูผลิต/ผูประกอบการและประชาชนมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP เพ่ิมขึ้น

เชิงลบ : ไมมี

         (๕) แนวทางการดําเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเคร่ืองหมาย ü ลงในชองระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินงาน

ของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)

1.กิจกรรมการประชาสัมพันธ

2. การจัดงาน Unseen Lanna

        (๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง จางเหมา

         (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 10,000,000 บาท 

(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)

หมวดรายจาย งบประมาณ

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจายอื่น

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค. - ม.ีค. 64 เม.ย.-ม.ิย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64
กิจกรรมยอย

 

 

 

 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณ รายละเอียด

คาจางที่ปรึกษา

10,000,000

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาครุภัณฑ

งบรายจายอื่น

รวม 10,000,000

คาจางที่ปรึกษา



           (๘) ความพรอมของโครงการ

       (๘.๑) พ้ืนที่ดําเนินโครงการ

 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที

อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ................................................................................

มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................
ไมมี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ
         ๏ บุคลากรมีประสบการณ ทั้งหมด บางสวน ไมมีประสบการณ
         ๏ เคร่ืองมือดําเนินการ มีพรอมดําเนินการไดทันที

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม
ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม

        ๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง

มีประสบการณปานกลาง

ไมมีประสบการณ
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม

ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลวผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไมตองทํารายงานการศึกษา

ตองทํารายงานการศึกษา

         (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ :

                               .......................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................

         (๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี

(1) กรณีโครงการงบลงทนุที่เปนทีด่ิน สิ่งกอสราง และครุภัณฑใหระบุหนวยงานของรัฐและ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่
จะสงมอบให พรอมทั้งแนบหนังสือแจงความประสงคขอรับมอบพัสดุจากหนวยงานของรัฐและ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่
(2) กรณีโครงการอบรม ประชุมสมัมนา หรือ อื่นๆ ใหระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ องคความรูที่ไดรับและรวบรวมจัดเก็บไวใช



งบรายจาย - รายการ 

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป 62 ป 63

จังหวัดเชียงใหม / กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด

ผลผลิต : การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล

กิจกรรมหลัก :สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล

กิจกรรม :  โครงการ Unseen Lanna 2020 มหกรรมสุดยอดโอทอปลานนา OTOP Lanna Expo 2020 10,000,000             

กิจกรรมยอยที่ 1 : จัดงาน Unseen Lanna 2020 มหกรรมสุดยอดโอทอปลานนา OTOP Lanna Expo 2020   
จํานวน 1 ครั้ง 7 วัน

10,000,000             

1. งบดําเนินงาน 10,000,000             

1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 10,000,000                

1.1.1 คาตอบแทน -                                 

1.1.2 คาใชสอย 10,000,000                

2,700,000                    - คาตกแตงจัดบูธแสดงสินคา 270 บูธ

3,300,000                    - คาเชาสถานที่และคาสาธารณูปโภคในการจัดงาน 

600,000                       - คาจัดแสดงและตกแตงพาวิลเลี่ยน 15 พาวิลเลี่ยน

400,000                       - คาประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ

1,400,000                    - คาจางเหมาในการจัดพิธีเปดและกิจกรรมสงเสริมการขาย

1,600,000                    - คาดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธและประชาสัมพันธ   

2. งบลงทุน -                                 

งบประมาณ
คําชี้แจง

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลําดับความสําคัญ…33...
ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหมเขาสูตลาดจีนผานชองทาง 

Cross Border E-Commerce
กิจกรรมหลัก...พัฒนาผูประกอบการจังหวัดเชียงใหม นําสินคาเขาสูตลาด E-commerce จีน  วงเงิน 2,596,200      บาท
ยุทธศาสตรชาติ  :  ยุทธศาสตรที่ ๒  การสรางความสามารถในการแขงขัน

แผนงาน   : แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการเช่ือมโยงการผลิต และการประกอบธุรกิจสูระดับสากล
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (หนวยงานหลัก) 

      วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหอการคาจังหวัดเชียงใหม (หนวยงานรวม)
     ผูรับผิดชอบ : นางนิยดา หมื่นอนันต ตําแหนง : พาณิชยจังหวัดเชียงใหม   
     สถานที่ติดตอ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท0-5311-2668
        (๑)  หลักการและเหตุผล 

                 (๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด 
/ กลุมจังหวัด) 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด   :  2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล

(1.1.1) ยุทธศาสตรชาติ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยกระดับผลิตภาพการผลิต

และการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคา

ผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต

 

                    

              (๑.๒) สรุปสาระสําคัญ

รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพิ่มสูง 

                      - พัฒนาคุณภาพชีวิต และแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบ ดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของ

(1.1.4)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด : ยกระดับ เช่ือมโยง สรางเครือขาย การคา การลงทุน  และการคา

และชุมชน  ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ

(1.1.2) แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได

ผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต

                      แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง

                      - พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเท่ียวบริการสุขภาพ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ

              สภาพปญหา / ความตองการ : รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  โดยใหความสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของ
ประเทศ  โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพซึ่งกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป 
2561-2564  
ตามประเด็นยุทธศาสตร ยกระดับ เช่ือมโยง สรางเครือขายการคาการลงทุน และการคาชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน  1   ซึ่งเปนกลุมที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และมีศักยภาพดานการผลิตการตลาด ในทุกประเภทสินคา ทั้ง
สินคาอุตสาหกรรม  เกษตร   เกษตรแปรรูป  หัตถกรรม  ธุรกิจบริการและการทองเที่ยว ที่มีเอกลักษณ   มีคุณภาพ  มาตรฐานเปนที่

(1.1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค   : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 



                     ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)

        (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  :

  การคาบนระบบออนไลนเปนพรมแดนใหมทางการคาที่เปดโอกาสใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเขาถึงพื้นท่ี
ตลาดที่ติดตอตรงไปสูผูบริโภคปลายทางไดโดยตรง และมีตนทุนต่ํากวาชองทางการตลาดแบบดั้งเดิม ทําใหผูประกอบการ SMEs สามารถ
เขาสูตลาดตางประเทศเชนประเทศจีนซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ และเปดกวางเนื่องจาก ประการที่หนึ่งจีนไดประกาศให Cross Border 
E-commerce หรือ CBEC เปนกลยุทธสงเสริมการคาระหวางประเทศตามขอริเร่ิม "หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง" จึงทําใหสินคาจากตางประเทศ
สามารถใชชองทางดังกลาวเขาสูจีนไดงายขึ้นเพราะมีกฎระเบียบที่ผอนคลายกวาชองทางปกติ ทั้งนี้จีนไดกําหนดใหเสนทาง R3A เปนดาน
เฉพาะสําหรับการนําเขาผานแนวทาง CBEC จึงนับเปนผลดีตอสินคาภาคเหนือ ประการที่สองจังหวัดเชียงใหมนับเปนหนึ่งในปลายทาง
สําคัญของนักทองเท่ียวจีน ทําใหสินคาไทยจํานวนมากในเชียงใหมเปนท่ีรูจักและตองการของนักทองเท่ียวจีน เชียงใหมเปรียบเสมือนโชว
รูมแสดงสินคาใหกับลูกคาชาวจีน ทั้งสองปจจัยเปนโอกาสตอการเขาสูประเทศจีนของสินคาไทย

           การดําเนินการโครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหมใหมีความรูความเขาใจแนวทางการใชประโยชน
จากกฎระเบียบ CBEC จึงนับเปนกาวยางสําคัญเรงดวนสําหรับการรุกเขาสูตลาดจีน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาภาคเหนือ ที่จะ
พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับตางประเทศ ทั้งนี้ผูประกอบการจําเปนตองมีศักยภาพทั้งในดาน การ
วิเคราะหความตองการของผูบริโภคในตลาดจีน ดวยการทําวิจัยตลาด ความเขาใจตอชองทางออนไลนที่สามารใชตามกฎระเบียบ CBEC 
และแนวทางการทําการตลาดออนไลนบนระบบออนไลนจีน อันจะเปนการตอยอดการนําสินคาคุณภาพของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
เชียงใหมขยายสูตลาดตางประเทศ ดวยชองทางการจัดจําหนายที่สอดคลองกับกลุมผูประกอบการ SMEs ที่อยูในขั้นการพัฒนายกระดับ
ความสามารถในการมุงสูตลาดตางประเทศ ตามแนวทางประชารัฐ

๑. พัฒนาและยกระดับบุคลากรเพ่ือนําไปสูการเปนผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่มีความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑตามความ

โครงการเดิม โครงการใหม

 พัฒนา ดําเนินการปกติ
              (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ.........1 ป…...   เริ่มตนป....ตุลาคม 2562...        ส้ินสุดป.....กันยายน 2563.....
              (๒.๕) สถานท่ีดําเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)   ……จังหวัดเชียงใหม……
        (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
                 (๓.๑) กลุมเปาหมาย :………………ผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม……………………
                 (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :……ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม และนักธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคา โลจิสติกส การสงออก
         (๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
             (๔.๑) เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ๑) ผูประกอบการท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู และทักษะในการคาผานชองทางออนไลนสูประเทศจีน
         ๒) มีสินคาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาจนสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคปลายทาง 
        ๓) มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและการจัดคูสินคากับชองทางการขาย

๑. พัฒนาและยกระดับบุคลากรเพ่ือนําไปสูการเปนผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่มีความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑตามความ
ตองการของตลาดปลายทาง (Marketing 4.0) 
๒. พัฒนาและยกระดับบุคลากรใหมีความเขาใจในวิธีการคาผานชองทาง E-Commerce จีน การเตรียมความพรอมของธุรกิจสําหรับ
การคาผานชองทางออนไลนจีนบนระบบนิเวศแบบ O2O (Offline to Online) ตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับระเบียบ
เร่ือง Cross Border E-Commerce (Information Flow/Financial Flow/Physical Flow)
๓. พัฒนาและยกระดับบุคลากรใหมีความรู แนวทางการทําการตลาดบนชองทางออนไลนในรูปแบบตางๆ เชน 1) Influencer 2) Social 
Network 3) Online Live เปนตน
๔.  เพื่อจัดทําขอมูลของผลิตภัณฑที่ผานการคัดเลือกแลว นํามาจัดทําขอมูลภาษาจีนและประชาสัมพันธสรางความรับรูแกกลุมเปาหมาย
นักทองเท่ียวจีนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม
              (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

              (๒.๓) ประเภทของโครงการ
 R

 R

        ๓) มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและการจัดคูสินคากับชองทางการขาย



             (๔.๒) ผลผลิต
ตัวชี้วัด ๑) จํานวนผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ 
               CBEC สูตลาดจีนจํานวน 200 ราย
         ๒) จํานวนสินคาของผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการที่ผานการคัดเลือกเพ่ือมาจัดทําเนื้อหาสงเสิรมการขาย
             ภาษาจีนจํานวน ๑๐๐ รายการ (จาก ๑๐๐ ผูประกอบการ) จัดทําเปนส่ือประชาสัมพันธในแบบรูปเลมวารสาร

  ภาษาจีน สําหรับประชาสัมพันธสินคา
        ๓) มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและแสดงสินคาที่ผานการคัดเลือกจํานวน ๒ ครั้ง

             (๔.๓) ผลลัพธ :

ตัวชี้วัด ๑) จํานวนผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ 
               CBEC สูตลาดจีนจํานวน 200 ราย
         ๒) จํานวนสินคาของผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการที่ผานการคัดเลือกเพ่ือมาจัดทําเนื้อหาสงเสิรมการขาย
             ภาษาจีนจํานวน ๑๐๐ รายการ (จาก ๑๐๐ ผูประกอบการ) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในแบบรูปเลมวารสารภาษาจีน

สําหรับประชาสัมพันธสินคา
        ๓) มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและแสดงสินคาที่ผานการคัดเลือกจํานวน ๒ ครั้ง

             (๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

         (๕) แนวทางการดําเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ü ลงในชองระยะเวลาที่จะ

เร่ิมดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)เร่ิมดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)

1 รับสมัครผูเขารวมฝกอบรม     √

2 กิจกรรมการฝกอบรม     √     √

3 กิจกรรมการพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ     √     √

4 จัดทําสื่อประชาสัมพันธในแบบรูปเลม     √

วารสารผลิตภัณฑเปนภาษาจีน

5 กิจกรรมบูธประชาสัมพันธผลิตภัณฑ √

         (๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง  จางเหมา

         (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน...๒,๕๙๖,๒๐๐....บาท 

(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)

           (๘) ความพรอมของโครงการ
       (๘.๑) พื้นท่ีดําเนินโครงการ

ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
�      มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ................................................................................
�      มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
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กิจกรรมยอย
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�      มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................
�      ไมมี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ



         ๏ บุคลากรมีประสบการณ �          ทั้งหมด �         บางสวน �       ไมมีประสบการณ
         ๏ เครื่องมือดําเนินการ �          มีพรอมดําเนินการไดทันที

�          มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
�          ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม

        ๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ �          มีประสบการณสูง
�          มีประสบการณปานกลาง
�          ไมมีประสบการณ

(๘.๔) ผลกระทบส่ิงแวดลอม
ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา

         (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
                               .......................................................................................................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................
         (๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ...........................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................
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                    ..................................................................................................................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................
                    ..................................................................................................................................................................................



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/กลุมจังหวัด......จังหวัดเชียงใหม..................
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
ผลผลิต : 1) จํานวนผูเขารวมฝกอบรม 200 ราย 
2) แผนพัฒนาผลิตภัณฑ 100 เลม 
3) วารสารประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 5,000 เลม 
4) กิจกรรมออกรานแสดงสินคา  2 ครั้ง

โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหมเขาสูตลาดจีนผานชองทาง
Cross Border E-Commerce

กิจกรรมหลัก : พัฒนาผูประกอบการ SMEs เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน CBEC 2,596,200     

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาผูประกอบการ SMEs เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน CBEC 2,596,200     
กิจกรรมยอย 1 : ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 200 ราย 915,200       
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (๑) คาตอบแทนวิทยากรกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 115,200         คาตอบแทนวิทยากรทํา workshop 6 ชั่วโมงตอวัน x 2 วันX 4 รุน x 1200บาทx2 คน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๒) คาจัดจางเจาหนาที่ประสานงานโครงการ 300000 จัดจางเจาหนาที่โครงการ 2 อัตราระยะเวลา10 เดือนๆละ 15,000 บาทตอคน 
  (๓) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 400,000        คาพาหนะเดินทาง 400 บาท X 200 คน =  80,000 บาท

คาที่พัก 500 บาท X 200 คน = 100,000 บาท
คาอาหารและเครื่องดื่ม  400 บาท X 2 วัน X 200 คน =  160,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 บาท X 2 วัน X 200 คน =  40,000 บาท
 คาเชาสถานที่  2 วันๆ ละ 10,000 บาท =  20,000 บาท

  (๔) คารับรองและพิธีการ 10,000           ของที่ระลึก 20 ชิ้นๆละ 500 บาท
  (๕) คาใชจายประชาสัมพันธโครงการ 40,000          คาใชจายประชาสัมพันธโครงการ โปสเตอร แผนพับ ระบบลงทะเบียนรับสมัคร
 (6) คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 40,000          คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม ·200 ชุดๆละ 200 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ
  (๑)  วัสดุสํานักงาน 10,000  

 



    

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63 คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ 200 ราย 581,000       
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (๑) คาตอบแทนวิทยากรกลุม (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ) 180,000         คาตอบแทนวิทยากรกลุม 5 คนๆ 5 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆ 1,200 บาท
  (๒) คาตอบแทนวิทยากรกิจกรรม Focus Group 36,000          คาตอบแทนวิทยากรนําสําหรับกิจกรรม Focus group 5 ครั้งๆ 
  (๒) คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม Focus Group 50,000          คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม Focus Group จีน 10 คนๆละ 1000 บาทตอครั้ง 5 ครั้ง
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑) คาจางเหมาจัดทําเลมสรุปรายการพัฒนาผลิตภัณฑ 200,000 สรุปเลมรายงานแผนพัฒนาผลิตภัณฑจํานวน 200 เลมๆละ 1000 บาท
  (๒) คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ 75,000          คาอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 25 คน ๆ ละ 500 บาท 5 ครั้ง = 62,500 บาท

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 25 คน ๆ ละ 100 บาท 5 ครั้ง = 12,500 บาทคาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 25 คน ๆ ละ 100 บาท 5 ครั้ง = 12,500 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ
  (๑)  วัสดุสํานักงาน อุปกรณ 40,000  
กิจกรรมยอย 3 : จัดทําสื่อประชาสัมพันธสินคาพรอมเนื้อหาภาษาจีนในรูปแบบวารสาร 600,000       
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑) คาจางเหมาจัดทําเนื้อหาภาษาจีน พรอมถายภาพ 300,000 จัดทําขอมูลผลิตภัณฑและผูประกอบการเปนภาษาจีน และถายภาพจํานวน ·100 ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑละ ·3000 บาท
  (๒) คาจางเหมาจัดพิมพสื่อประชาสัมพันธในรูปเลมวารสาร 300,000        เรียงหนาจัดรูปเลมและจัดพิมพหนังสือขนาด A4 กระดาษอารทมัน ปก 240 แกรม เนื้อใน 160 แกรม

4 สีจํานวนไมนอยกวา 100 หนา พิมพเปนภาษาจีนจํานวน 5000 เลม เลมละ 60 บาท
กิจกรรมยอย 4 การประชาสัมพันธผลิตภัณฑที่ผานการคัดเลือก 500,000       
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑) คาจางเหมาจัดกิจกรรมงานแถลงขาวเปดตัวสินคา 200,000 กิจกรรมการจัดงานแถลงขาวเปดตัวสินคาที่ผานการคัดเลือก 100 ราย สื่อมวลชนสวนกลาง 
        ที่ผานการคัดเลือก 1 ครั้ง และทองถิ่นและออนไลน  50 สื่อ
  (๒) คาจางเหมาจัดกิจกรรมออกบูธในงานแสดงสินคา 1 ครั้ง 300,000        จัดทําบูธประชาสัมพันธในงานแสดงสินคาภายในประเทศไมนอยกวา 1 ครั้ง 

(งาน Lanna Expo หรืองานแสดงสินคานานาชาต)ิ
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ลําดับความสําคัญ 4  

โครงการ :  สรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร จังหวัดเชียงใหม 
วงเงิน : 1,920,000 บาท   
กิจกรรมหลัก : การปองกัน สรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร 
จังหวัดเชียงใหม 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
แผนงานท่ี 5 : พัฒนาคนและสุขภาวะ สงเสริมปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

ผูรับผิดชอบ : รอยเอกภูรีวรรธน   โชคเกิด            ตําแหนง : นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
สถานที่ติดตอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท : 053 – 211048 ตอ 113 

 

(1) หลักการและเหตุผล  

(1.1) ที่มา: ปญหาโรคเร่ือรังหรือโรคจากพฤติกรรม เดิมมีอุบัติการณเกิดข้ึนในกลุมประเทศพัฒนาแลว และใน
กลุมประชากรวัยทํางาน แตในปจจุบัน โรคจากพฤติกรรมเกิดข้ึนในกลุมประชากรที่อายุตั้งแตเยาววัย คือ ชวง
อายุ 6-14 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะโภชนาการเกินหรืออวน ขณะที่องคการอนามัยโลก หรือ WHO ได
ประกาศใหผูที่มีสภาวะรางกายที่มีไขมันสะสมมากเกินไปหรือคนอวน จัดเปนกลุม “โรคอวน” โรคอวนกําลัง
เปนปญหา ณ ประเทศตางๆทั่วโลก ในป 2550 องคการอนามัยโลกรายงานถึงเด็กกอนวัยเรยีนจํานวน 22 
ลานคนทั่วโลกมีภาวะโภชนาการเกิน และมากกวารอยละ 75  ขณะท่ีรายงานโรคอวนในเด็กประเทศอังกฤษ
พบวาเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ป ใน 10 ป ท่ีผานมามีแนวโนมสูงขึ้นเดก็ชาย รอยละ 10.9 เปน รอยละ 18.0 
และเด็กผูหญิง เพิ่มจากรอยละ 12.0 เปนรอยละ 18.1 ซึ่งการเกิดโรคอวนสงผลตอโรคเรื่อรังตางๆตามมา ทั้ง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน   กรณีการเกิดโรคอวนตั้งแตวัย
เยาว สงผลตอสังคม เศษฐกิจของจังหวัด ประเทศ คือขาดแรงงานคุณภาพ รายไดประชากรของชาติสูญเสียไป
คารักษาพยาบาล เมื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุ เกิดโรคตางๆตามมาเพ่ิมข้ึน อาทิ โรคขอและขาเสื่อม โรคอัมพฤกษ-
อัมพาต และโรคเรื่อรัง ตางๆ เปนตน 
                

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 

        สภาพปญหา/ความตองการ : จังหวัดเชียงใหม มีสถานการณเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ป ใน
ปงบประมาณ 2560 – 2561 มีแนวโนมภาวะเร่ิมอวนและอวนเพ่ิมขึ้น คือจํานวน 9,027 คน (รอยละ 
11.99) และ 11,189 คน (รอยละ 13.46 ) ตามลําดับ และเด็กที่มีภาวะเร่ิมอวนและอวนปวยเปน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (เกิดจากพฤติกรรม) ป 2560-2561 จํานวน 307 และ 244 คน ตามลําดับ  (ขอมูล 
ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561)  จากการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  พบวา การ
แกไขปญหาควรดําเนินงานใน ๓ ระดับ คือระดับบุคคล (ปวยเปนโรคแลว)  ระดับพ้ืนที่ หรือกลุมประชากร
(โรงเรียน)  และ ระดับจังหวัด ซึ่งการจัดทําแผนงานโครงการนี้ เพื่อนําผลการพัฒนาไปสูการผลักดันนโยบาย
สาธารณะระดับจังหวัดท่ีจะเปนตัวกําหนดสิ่งที่เรียกวา “โครงสรางสังคม” หรือ “สิ่งแวดลอมสังคม” และเปน
สิ่งที่กระทบกับคนจํานวนมาก   ขณะเดียวกันการแกไขภาวะทุพโภชนาการเด็กกลุมวัยเรียนในระดับ “พื้นที่ 
หรือกลุมประชากรโรงเรียน” โดยพุ งเปาหมายไปที่นักเรียนโดยตรง มีความสําคัญอยางยิ่ง ตองอาศัย
กระบวนการดําเนินงานอยางเหมาะสม มีสวนรวมของบุคคลจากทุกภาคสวน  ตองรวมประเมินผลเชิงคุณภาพ 
และถอดประสบการณอยางเปนรูปธรรม และนําผลที่ไดปรับประยุกตใหเหมาะสมกับบุคคลและพ้ืนที่  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมจึงรวมมือกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม รเิริ่มจัดกิจกรรมแกไข
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ปญหาภาวะทุพโภชนาการ โดยจะดําเนินงานในโรงเรียน จํานวน 11 แหง การแกไขปญหาสุขภาพในกลุมเด็ก
วัยเรียนจําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกันทุกภาคสวน ทั้งครู ผูปกครอง นักเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และบุคลากรสาธารณสขุ ดังน้ัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
            ความเรงดวน : ในอนาคตปญหาโรคเรื่อรังในวัยทํางาน วัยผูสูงอายุจะมากข้ึน หากไมปองกันตั้งแต
วัยเด็ก จะสงผลตองบประมาณของชาติ และทรัพยากรบุคคลท่ีขาดคุณภาพ จึงจําเปนเรงดวนในการจัดการ
ดานสุขภาวะตั้งแตเยาววัย 
(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
     (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 

        เพื่อพัฒนาการสรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร จังหวัดเชียงใหม 
(2.2)  สถานภาพของโครงการ 

   โครงการเดิม    โครงการใหม 

        (2.3)  ประเภทของโครงการ 

    พัฒนา    ดําเนินการปกติ 

 (2.4)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ   1    ป   เร่ิมตนป   2562   สิ้นสุดป   2563    . 

(2.5)  สถานที่ดําเนินโครงการ ในชุมชน, สถานศึกษา และสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม  พื้นที่  ๒๕  
อําเภอ 813 โรงเรียน  

 (3)  กลุมเปาหมาย  และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย :  สถานศึกษาที่มีภาวะโภชนาการขาด และเกิน สังกัด สพม.34 สพป.1-6  ตชด. 

สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  ประชากรวัย 6-14 ป ชาวจังหวัดเชียงใหมทุกคน 

(4.) เปาหมาย  ผลลัพธ  และผลกระทบโครงการ 
      (4.1)  เปาหมายโครงการ 
  4.1.1 ตวัชี้วัดระยะสั้น 
                           - มีโรงเรียนเปนศูนยแลกเปลี่ยนการเรียนรู การขยายผล  เผยแพร สูสาธารณะ  
                 4.1.2 ตัวชี้วัดระยะยาว (ประเมินผลปการศึกษา 2563 - 2564) 
                         - มีแนวทางการจัดการแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ (อวน  ผอม  เตี้ย) ระดับจังหวัด  
                         - มีแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการ การแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ
จังหวัดเชียงใหม  

(4.2)  ผลผลิต 
  1.มีการประชุมเชิงนโยบาย กอน-หลังการดําเนินงาน 
  2.มีสรางเครือขายสายเสริมพลังโรงเรียนในทุกสังกัด   จํานวน 1๒ คร้ัง 
  3.มีชุดความรู สื่อ คูมือ ดานโภชนาการ สมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดาน
พฤติกรรมศาสตร การเกษตรและสหกรณตามแนวพระราชดําริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามมกุฎราช
กุมารี  ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศกึษา 
  4.มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และเผยแพรตอสาธารณะ  จํานวน 1 ครั้ง  
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(4.3)  ผลลัพธ 
 เชิงปริมาณ 
 1. เด็กวัยเรียนจังหวัดเชียงใหม มีภาวะสูงดีสมสวน >รอยละ 61  
 2. ไดชุดความรู สื่อ คูมือ ดานโภชนาการ สมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดาน

พฤติกรรมศาสตร การเกษตรและสหกรณตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี  
ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 เชิงคุณภาพ 
 1. ไดรูปแบบแนวทางการสรางเสริมสุขภาวะ ดานโภชนาการเด็กวัยเรียนในระดับพื้นท่ี  
 2. ไดแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการ เพื่อสงเสริม ปองกัน แกไขปญหาภาวะทุพ

โภชนาการเด็กวัยเรียน และสรางสุขภาวะโดยรวมเด็กวัยเรียน อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 (4.4) ผลกระทบ  
 เชิงบวก:  
 (4.4.๑)  เยาวชนวัยเรียน องคกรที่เก่ียวของ ครู โรงเรียน นักเรียน สวนราชการและประชาชน

ทั่วไปมีความเขาใจ เลือกปฎิบัติในการใชชีวิตประจําวันดานอาหาร การเคลื่อนไหวรางกายอยางถูกตอง 
 เชิงลบ:  -  

 (5)  แนวทางการดําเนินการ 
    ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัดเชียงใหม  เพ่ือชี้แจงการดําเนินงาน วางแผนปฏิบัติการ
ระดับพื้นที่ และการวางแผนประเมินผลเชิงคุณภาพกอน-หลัง  การดาํเนินงาน 

ขั้นดําเนินการ 
1. สรางเครือขายสายเสริมพลัง MEET- Monitoring  and Empowerment Evaluation Team, ครู

ผูนําสุนทรียปญญาดานอาหารและโภชนาการในบานและในวิถีชีวิต, และพัฒนาการเรียนรูชุมชน เพ่ือสราง
สุขภาพและสงเสริมความเชื่อมั่น 

2.พัฒนาชุดความรู สื่อ คูมือ เพื่อใชดําเนินการทางดานโภชนาการ ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดาน
พฤติกรรมศาสตรเชิงลึก ดานผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯลฯ 

3.การจัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการท่ี
เหมาะสมและเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน ที่เปนรูปธรรม 

ขั้นประเมินผล 
1. ถอดประสบการณ/รายงานผลลัพธการจัดการสรางเสริมสุขภาพ และผลการแกไขปญหาภาวะ 

ทุพโภชนาการ 
2. สรุปผลปละ2 คร้ัง เสนอผูบริหาร เพื่อปรับแนวทางพัฒนาโยบาย และมาตรการที่สําคัญเพ่ือใช

วางแผนงานในปตอไป 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – มี.ค. 63 เม.ย. – มิ.ย. 63 ก.ค. – ก.ย. 63 

1. ประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัด
เชียงใหม   

    

2. สรางเครือขายสายเสรมิพลัง (MEET- 
Monitoring  and Empowerment 
Evaluation Team) ระหวางองคกรภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และกลุมเปาหมาย 

    

3. พัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือ และ
ขอมูล เพ่ือใชดําเนินการทางดานโภชนาการ 
ดานสมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคลื่อนไหว
รางกาย ดานพฤติกรรมศาสตร การเกษตร
และสหกรณตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี  
ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาฯลฯ 

    

4.จัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอ
แนวทางพัฒนานโยบายและมาตรการ วาดวย
การปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และแกไข
ปญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

    

 
งบประมาณ 1,920,000  บาท  
หนวยดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 (6) วิธีการดําเนินงาน 

   ดําเนินการเอง   จางเหมา 
  (๗) วงเงินของโครงการ    จํานวน 1,920,000 บาท   
 (8)  ความพรอมของโครงการ 
  (8.1)  พื้นท่ีดําเนินโครงการ 
      ดําเนินการไดทนัที  หมายถึง  ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ี
ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  และสามารถดําเนินการไดทันที 
      อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแลว 
      อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี  หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ  หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
      อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
  (8.2)  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
      มีและสมบูรณ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม กลุมงานสงเสริมสุขภาพ) 
      มีแตยังไมสมบูรณ  
      ไมมี 
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 (8.3)  ความพรอมของบุคลากร  เคร่ืองมือ  และเทคนิคการดําเนินการ 
      บุคลากรมีประสบการณ  
       ท้ังหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 
      เครื่องมือดําเนินการ  
       มีพรอมดําเนินการไดทันที   
       มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
       ไมมี  ตองจัดหาเพ่ิมเตมิ 
      เทคนิคในการบริหารจัดการ  
       มีประสบการณสูง     
       มีประสบการณปานกลาง 
       ไมมีประสบการณ 
 (8.4)   ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
       ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
       อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
       คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
 (8.5)   ผลรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
       ไมตองทํารายงานการศึกษา 
       ตองทํารายงานการศึกษา 

 (9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา  เม่ือโครงการแลวเสร็จเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ 

  (9.1)  วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา  เมื่อโครงการแลวเสร็จ 
 (9.๑.1) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเชิงสรางสรรคสรางเครือขาย ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
 (9.1.2) สนับสนุนพัฒนาศักยภาพเครือขายสรางสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม 
 (9.1.3) ประสานหนวยงานทุกภาคสวนเพื่อสงเสริมและสนับสนนุกิจกรรมใหแกโรงเรียน 

เด็กวัยเรียนและเยาวชนวัย  ประชาชนทั่วไปอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
 (9.1.4) หนวยงาน สวนราชการท่ีเก่ียวของสนับสนุนกิจกรรมแกไขปญหาและใหความ

ชวยเหลือโรงเรียน และเคร่ือขาย 
 (9.1.5) ติดตามความกาวหนาในที่ประชุม กศจ. 
 (9.1.6) นิเทศติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ทุกอําเภอๆละ 1 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาเครอืขายอยางตอเนื่อง 
 (9.1.7) ประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงาน สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
 (9.1.8) สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ   
         (๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด:  

 หนวยงานหรือองคกรในพ้ืนที่ยังขาดการบูรณาการความรวมมือทั้งในดานงบประมาณและการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 

                
           ลงชื่อ ............................................................... ผูเสนอโครงการ 

หลัก........... 



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖2 ป 2563 คําช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด เชียงใหม

แผนงานท่ี 5 : พัฒนาคนและสุขภาวะ สงเสริมปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
ผลผลิต : 

  1. มีการประชุมเชิงนโยบาย กอน-หลังการดําเนินงาน

  2. มีสรางเครือขายสายเสริมพลังโรงเรียนในทุกสังกัด   จํานวน 1๒ ครั้ง

  3. มีชุดความรู สื่อ คูมือ ดานโภชนาการ สมุนไพรเปนอาหาร ดานการ

เคลื่อนไหวรางกาย ดานพฤติกรรมศาสตร การเกษตรและสหกรณตามแนว

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี  ผสมผสาน

หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา

  4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรตอสาธารณะ  จํานวน 1 ครั้ง

โครงการ:  สรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากรวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม

งบดําเนินงาน  1,920,000 บาท

๑. งบดําเนินงาน 146,000  บาท

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบริการ 40,000 คาจางเหมาจัดทํา VTR จํานวน 40,000 บาท

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 70,000 - คาอาหารกลางวันมื้อละ 350 บาท * 2 มื้อ * 100  คน

20,000 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มมื้อละ 50 บาท * 2 มื้อ * 100  คน * 2 คร้ัง

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (1) คาวัสดุ 6,000 -คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท

  (2) คาวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 - คาวัสดคุอมพิวเตอร เปนเงิน 10,000 บาท

๑. งบดําเนินงาน 474,000 บาท

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 115,200 - คาตอบแทนทีมวิทยากร 4 คน * 600 บาท * 4  ชั่วโมง * 12 วัน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 9,000 - คาที่พัก 500 บาท * 6 หอง * 3 วัน

18,000 - คาเบ้ียเลี้ยง เปนเงนิ 18,000 บาท

  (2) คาจางเหมาบริการ 150,000 - คาจางเจาหนาที่ผูประสานงานเครือขายจังหวัดเชียงใหม เดือนละ 

15,000 บาท × 10 เดอืน เปนเงิน  150,000 บาท

33,700 - คาจางเหมารถตูพรอมน้ํามันเช้ือเพลิง 10 ที่นั่ง 12 คร้ัง   เปนเงิน 

33,700 บาท

16,900 คาจางเหมาถายทํากิจกรรม และประมวลผลงานสําหรับการเผยแพร 

สื่อสารสาธารณะ

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 57,600 - คาอาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท * 12 มื้อ * 40  คน

33,600 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มมื้อละ 35 บาท * 2 มื้อ * 40  คน * 12 คร้ัง

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)วัสดุสํานักงาน 30,000 - วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 30,000 บาท

  (๕) วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 - คาวัสดคุอมพิวเตอร เปนเงิน 10,000 บาท

๑. งบดําเนินงาน 400,000  บาท

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (1) คาจางเหมาบริการ 150,000 - คาจางเหมาจัดทําเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือดานโภชนาการ  ดาน

สมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคล่ือนไหวรางกาย ดานพฤติกรรมศาสตร 

การเกษตรและสหกรณ

150,000 - คาจางเหมาเจาหนาที่จัดทําขอมูล และเผยแพร สื่อ นวัตกรรม จํานวน 10

 เดือน ๆละ 15,000บาท เปนเงิน 150,000บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมที่ 2 สรางเครือขายสายเสริมพลัง (MEET- Monitoring  and Empowerment Evaluation Team) ระหวางองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และกลุมเปาหมาย

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือ และขอมูล เพ่ือใชดําเนินการทางดานโภชนาการ ดานสมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดานพฤติกรรมศาสตร 

การเกษตรและสหกรณตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี  ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯลฯ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖2 ป 2563 คําช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนักงบประมาณ) (ถามี)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

  (2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 40,000 - คาตอบแทนที่ปรึกษา และผูสอบทานเอกสารวิชาการ จํานวน 4 คน * 

1,000 บาท * 10 เรื่อง

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000 สื่อ ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุประจายเสยีง

๑. งบดําเนินงาน 900,000  บาท

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (๑) เงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 12,400 คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ เปนเงนิ  12,400 บาท

  (2) คาตอบแทนผูปฎิบัตงิานใหราชการ 24,000 คาเงินรางวัล เปนเงนิ  24,000 บาท

  (3) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000 - คาตอบแทนทีมวิทยากรและผูรวมอภิปรายจํานวน 10 คน * 600 บาท *

  3 ชั่วโมง * 1 วัน

6,000 คาตอบแทนกรรมการ 10 คน * 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,400 - คาที่พัก 1,400 บาท * 1 หอง * 1 วัน

5,200 - คาพาหนะ 5,200 บาท * 1 คน * 1 วัน

  (2) คาจางเหมาบริการ 150,000 - คาจางเหมาจัดทํากระเปาสื่ออุปกรณ 300 ใบ เปนเงิน 150,000 บาท

400,000 -คาจางเหมาจัดทําบูธนิทรรศการ จํานวน 20 ชุด เปนเงิน 400,000 บาท

24,000 -คาจัดทําเอกสารรปูเลมผลงาน จํานวน 300 เลม ๆละ 80 บาท เปนเงิน 

24,000 บาท

10,000 -คาจางเหมาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ จํานวน 350 ใบ เปนเงิน 

๑๐,๐๐๐ บาท

74,000 -คาจางเหมาจัดทํา VTR

  (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 105,000 - คาอาหารกลางวันมื้อละ 350 บาท *1มื้อ * 300  คน

30,000 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มมื้อละ 50 บาท * 2 มื้อ * 300  คน

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑) วัสดุสํานักงาน 30,000 -คาวัสดุสํานักงาน

  (๒) วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 -วัสดคุอมพิวเตอร

กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอแนวทางพฒันานโยบายและมาตรการ วาดวยการปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ

ในเด็กวัยเรียน



 ๗

    กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาธุรกิจเพ่ือผูสูงอายุ และตลาดผลิตภัณฑและบริการเพื่อผูสูงอายุ  
    งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท หนวยดําเนินงาน : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
 

ท่ี กิจกรรมยอย ระยะเวลาดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

2.1 จัดสมัมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคม สรางความ
ม่ันคงใหกับผูสูงอายุ” 
- ระยะเวลา ๑ วัน  
- กลุมเปาหมาย : วิสาหกิจชุมชน องคกรดาน  
  ผูสูงอายุ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๕๐  
  คน 
- พื้นที่ดําเนินงาน : โรงแรมในพ้ืนที่อําเภอ 
  เมืองเชียงใหม 
 

 /   

2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคกรสู
ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 
- ระยะเวลา ๑ วัน  
- กลุมเปาหมาย : กลุมผลิตภัณฑผูสูงอายุที่เคย 
  ไดรับการพัฒนา และกลุมธุรกิจเพื่อสังคม 
  ดานผูสูงอายุ จํานวน ๘๐ คน 
- พื้นที่ดําเนินการ : โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม 
 

 /   

2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและบริการ
ผลิตภัณฑผูสูงอายุ   
- ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน 
- กลุมเป าหมาย : กลุมผลิตภัณฑผูสูงอายุและ 
   วิสาหกิจ จํานวน ๘๐ คน 
- พื้นที่ดําเนินการ : โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
 

 /   

2.4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพ่ือสังคมกับการ
สรางตลาดยุคใหม 
- กลุมเป าหมาย กลุมผลิตภัณฑผูสงูอายุ และ 
  วิสาหกิจเพ่ือสังคม จํานวน ๘๐ คน 
- พ้ืนที่ดําเนินการ : โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
 

 /   

2.5 จัดประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ ๒ คร้ัง  

  /  



 ๘

ท่ี กิจกรรมยอย ระยะเวลาดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

- กลุมเปาหมาย กลุมผลิตภัณฑผูสูงอายุและ 
  วิสาหกิ จเพื่ อสั งคม ที่ เข าร วมโครงการฯ 
  ผูสูงอายุ ๘๐ คน 
- พ้ืนที่ดําเนินการ : โรงแรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
  และพื้นท่ีทําการของกลุมเปาหมายตามโครงการ 
 

2.6 การประชาสัมพันธวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
- กลุมเปาหมาย   
- กลุมเปาหมายวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ เขารวม
โครงการ และประชาชนทั่วไป 
- พ้ืนที่ดําเนินการ จังหวัดเชียงใหม   
                                         

 /   

2.7 จัดงานมหกรรมแสดงวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise)   
- ระยะเวลา ๑ วัน  
- กลุมเปาหมาย : หนวยงานภาครัฐ    
  ภาคเอกชนองคกรผูสูงอายุ ธุรกิจเพ่ือสังคม    
  และเครือขาย จํานวน ๓00 คน 
- พื้นทีด่ําเนินการ : โรงแรมในพ้ืนที่อําเภอ 
  เมืองเชียงใหม 
 

   / 

2.8 จัดประชุมถอดบทเรียนที่ไดรับจากการดําเนิน
โครงการ  
- ระยะเวลา ๑ วัน  
- กลุมเปาหมาย วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ เขารวม  
  โครงการ จํานวน ๘๐ คน 
- พ้ืนที่ดําเนินงาน โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 
 
 

 
 
 

  / 

  
 
 
 

   กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม พัฒนากาวไกลสูความมั่นคงมั่งคั่ง ย่ังยืนงบประมาณ2,473,500.- บาท  
                         หนวยดาํเนินการ :สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 



 ๙

ที่ กิจกรรมยอย ระยะเวลาดําเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

๓.1 แรงงานผูสูงอายุตนแบบจังหวัดเชียงใหม  
(ยกยองแรงงานผูสูงอายุท่ีเปนตนแบบและ
เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ) 
1. จัดประกวดแรงงานผูสูงอายุตนแบบระดับ 
    จังหวัดเชียงใหม 
2. เผยแพรผลงานของแรงงานผูสูงอายุตนแบบ 

จังหวัดเชียงใหม  

 /   

๓.2 เตรียมความพรอมแกลูกจางกอนเขาสูวัย
เกษียณ 

 - จัดอบรม จํานวน 4 รุน 200 คน 
 

 /   

๓.3 สถานประกอบการตนแบบในการจ า งงาน
ผูสูงอายุ 
 - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - จัดประชุม ๑ วัน 
 - ตรวจประเมินผล 
 - มอบโลพรอมเกียรติบัตร 
 

    

๓.4 การบริการสุขภาพดวยภูมิปญญาลานนา 
- จัดฝกอบรม หลักสูตร ๕ วัน 63 คน 

  /  

๓.5 การทําผลิตภัณฑจากผลผลิตในทองถ่ิน 
- จัดฝกอบรม หลักสูตร ๕ วัน 42 คน 

  /  

๓.6 มหกรรม ๑๐๘ อาชีพ สงเสริมการจางงาน       
ผูสูงวัย 

 - ระยะเวลา 1 วัน 
 - รูปแบบ สาธิตอาชีพ การแสดงบนเวที แขงขัน 
   ทักษะ    
                                         

   / 

 
 
 
 
(๖) วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง     จางเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ    จํานวน ๕,๙๔๕,๓๐๐.-บาท (หาลานเกาแสนสี่หมื่นหาพันสามรอยบาทถวน)  
  รายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย (ตามเอกสารแนบทาย) 
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(7.2.4) สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6       931,600 บาท 

(7.2.5) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 1,190,000 บาท 

(7.2.6) อําเภอฝาง      1,719,500 บาท 

(7.2.7) อําเภอทุกอําเภอ (ยกเวนอําเภอฝาง)      1,250,000 บาท 

(๘) ความพรอมของโครงการ 
      (๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว 

แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นท่ี หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 

       (๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  
   มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  
   ไมมี 
        (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
 มีประสบการณปานกลาง 
 ไมมีประสบการณ 
 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ : - ไมมี - 
 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - ไมมี – 
 
 
                   
 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

จังหวัดเชียงใหม

แผนงานท่ี 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

ผลผลิต : 

       1) มีนโยบาย แนวทางการ ติดตามการดําเนินการขับเคล่ือนและขยายผล

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

       2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรพระราชา และนอมนําไปขยายผลใน

พ้ืนท่ีอยางเหมาะสม

      3) การมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษเพ่ิมข้ึน ปลูกฝงจติสํานกึใหราษฎรใน

พ้ืนท่ีมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษาสิ่งแวดลอม

      4) เกิดการเผยแพรขอมูลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก 

เกิดการรับรู ตระหนัก และนอมนําไปปรับใชอยางเหมาะสม

      5) เกษตรกรไดรับคําแนะนาํ คําปรึกษา และการแกไขปญหาดานการเกษตร

ทุกสาขา ทั้งดานพืช สัตว ประมง โดยมีขอบเขตการใหบริการเนนการแกไขปญหาท่ี

เกษตรกรประสบในพ้ืนที่ และใชเวลานอยในการใหบริการเปนหลัก ตลอดจนให

ความรู คําแนะนํา และรับปรึกษาปญหา แกเกษตรกรตามความตองการและความ

จําเปนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีระดับตําบลอยางพรอมเพรียง

     6) ประชาชนมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสามารถพ่ึงพาตนเองได

โครงการ : การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด

เชียงใหม

12,066,340

กิจกรรมหลัก 1

กิจกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

275,640

กิจกรรมยอย : 1.1

ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดเชียงใหม

100,000

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 21,000 อาหารวางและเครื่องด่ืม (100 คนX35 บาทX 6 มื้อ)

60,000 เอกสารประกอบการประชุม(100 คน x100 บาท x6 คร้ัง)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 19,000 คาวัสดุสํานักงาน

กิจกรรมยอย : 1.2

ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

จังหวัดเชียงใหม

175,640

หนวยดําเนินงาน : 

1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวัดเชียงใหม

2) ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

3) สํานักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดเชียงใหม

4) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

5)สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

6)โครงการชลประทานเชียงใหม

7) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 9,240 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (44 คนๆ 35 บาท 6 ครั้ง) (รายละเอียด

เอกสารแนบ)

26,400 คาเอกสารประกอบการประชุม (44 คนๆ 100 บาท 6 คร้ัง) 

(รายละเอียดเอกสารแนบ)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 140,000 คาวัสดุสํานักงาน (รายละเอียดเอกสารแนบ)

กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมเสริมสรางองคความรูในการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการ 

อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

500,000

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000 คาวิทยากร 2 วัน 10 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ ละ 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 29,000 1)คาที่พักวิทยากร 

99,000 2)คาที่พักผูเขารับการอบรมและเจาหนาที่ (1 คนื 110 คนๆ ละ 900

 บาท)

80,000 3)คาพาหนะวิทยากร 

60,000 3) คาพาหนะผูเขารับการอบรม (เหมาจาย)

  (1) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 60,000 1)อาหารกลางวัน(120 คน (ผูเขาอบรม 100 คน/วิทยากร 10 คน/ 

จนท.10 คน) 2 มื้อ ๆละ 250 บาท

42,000 2)อาหารเย็น(120 คน (ผูเขาอบรม 100 คน/วิทยากร 10 คน/ 

จนท.10 คน) 1 มื้อ ๆละ 350 บาท

24,000 3)อาหารวางและเครื่องดื่ม(120 คน (ผูเขาอบรม 100 คน/วิทยากร 

10 คน/ จนท.10 คน) 4 มื้อ ๆละ 50 บาท

20,000 4)เอกสารประกอบการอบรม 100 ชุด ๆ ละ 200 บาท

20,000 อุปกรณสําหรบัผูเขารับการอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 43,000 คาวัสดุสํานักงาน

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 5,000 คาน้ํามัน

กิจกรรมหลัก 3

กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริจงัหวัดเชียงใหม

700,000

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 700,000 จางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานการขับเคล่ือนและขยายผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

๑.๑.๓ คาวัสดุ

กิจกรรมหลัก 4

กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสอันสําคัญของสมเด็จพระ

เจาอยูหัว และพระบรมวงศานวุงศ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

567,500

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมยอยท่ี 1 ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอนัสําคัญของสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

500,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบริการ 4,900 1) จางเหมาจัดทําปายพื้นหลัง ขนาดไมนอยกวา 4 x 8 เมตร จํานวน
4,600 2) จางเหมาจัดทําปายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.50 เมตร (พรอม

เสามีบัวหัวเหลก็ และตดิตั้ง) จํานวน  1 ปาย

24,000 3) จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ พรอมตกแตงสถานที่ใหสวยงามและ

เหมาะสม และเคร่ืองเสียง

42,000 4) อาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมกิจกรรม (ขาวกลอง อาหาร 2 

อยาง) จํานวน 700 คน ๆ ละ 60 บาท

24,500 5) อาหารวางและเครื่องด่ืม สําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 700 

คน ๆ ละ 35 บาท

75,000 6) จางเหมาขุดหลุมพรอมฝงกลบ ขุดหลุมเปดหนาดิน ใหมีขนาด

มาตรฐานทั่วไปความกวาง 50 เซนติเมตร ลกึ 50 เซนติเมตร

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (1) วัสดกุารเกษตร 300,000 1) จัดซื้อกลาไมขนาดใหญ ในการจัดกิจกรรม จํานวน 500 ตน 

25,000 2) วัสดุการเกษตร 

กิจกรรมยอยท่ี 2 บํารุงรักษาตนไม โดยการมีสวนรวม 67,500

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 4,000 1) จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย

10,000 2) จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ พรอมตกแตงสถานที่ใหสวยงามและ

เหมาะสม และเคร่ืองเสียง

10,000 4) อาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 100 คน ๆ ละ 

100 บาท

3,500 5) อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 

คน ๆ ละ 35 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑) วัสดกุารเกษตร 40,000 1) วัสดุการเกษตร 

กิจกรรมหลัก 5

กิจกรรมสนบัสนุนการดําเนินโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงใหม

5,981,200

กิจกรรมยอย : 5.1

โครงการอบรมเกษตรกรสูการพ่ึงพาตนเอง 131,600

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 28,800 คาวิทยากร 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 2 คน

 จํานวน 2 หลกัสูตร

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 24,000 คาพาหนะผูเขารับการอบรม (เหมาจาย) (จํานวน 30 ราย จํานวน 2 

เที่ยวตอวัน หลักสูตรละ 2 วัน จํานวน 2 หลักสูตร
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  (2) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 28,000 1)อาหารกลางวัน(35 คน (ผูเขาอบรม 30 คน/วิทยากร 2 คน/ จนท.

3 คน) 2 มื้อ มื้อ ละ 200 บาท จํานวน 2 หลกัสูตร

9,800 2)อาหารวางและเครื่องด่ืม(35 คน (ผูเขาอบรม 30 คน/วิทยากร 2 

คน/ จนท. 3 คน) 4 มื้อ มือละ 35 บาท จํานวน 2 หลกัสูตร

3,000 3)เอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด ชุด ละ 50 บาท จํานวน 2 หลักสูตร

4,000 4)คาใชจายในการตกแตงสถานที่ฝกอบรม

12,000 5)อุปกรณสาํหรับผูเขารับการอบรม 30 คน คน ละ 200 บาท 

จํานวน 2 หลักสูตร

9,000 6)คาเชาอุปกรณในการฝกปฏิบัติ

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 5,000 วัสดุสํานักงาน

  (2) วัสดกุารเกษตร 8,000 คาวัสดุการเกษตรที่ใชในการฝกปฏิบัติ

กิจกรรมยอย : 5.2

กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรอินทรียตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 800,000

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 72,000 คาวิทยากรจํานวน 12 ชม.ตอรุน จํานวน 10 รุน รวม 120 ชม. ๆ ละ

 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม

204,000 1)อาหารกลางวัน (120 คน (ผูเขาอบรม 100 คน/วิทยากร 8 คน/ 

จนท.12 คน) 2 มื้อ ๆละ 85 บาท 10 รุน

168,000 2)อาหารวางและเคร่ืองด่ืม (120 คน (ผูเขาอบรม 100 คน/วิทยากร

 8 คน/ จนท.12 คน) 4 มื้อ ๆละ 35 บาท 10 รุน

86,000 3)เอกสารประกอบการอบรม 1,000 ชุด ๆ ละ 86 บาท

200,000 คาพาหนะในการอบรม จํานวน 10 รุน ๆ ละ 20,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 50,000 คาวัสดุสํานักงาน

  (2) วัสดกุารเกษตร 20,000 คาวัสดุการเกษตร

กิจกรรมยอย : 5.3

โครงการขับเคลื่อนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศกึษา

จังหวัดเชียงใหม

890,100

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

    กิจกรรมยอยที่ 5.3.1  การวางแผนบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศกึษาจังหวัดเชียงใหม

202,000

   กิจกรรมยอยที่ 5.3.1.1 : ประชุม วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการฯ 35,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 21,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 35 คน * 2 วัน * 300 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 4,900 คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 35 คน *4 มื้อ*35 บาท

5,600 คาอาหารกลางวัน จํานวน 35 คน * 2 มื้อ* 80 บาท

3,500 คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 35 ชุด*100 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
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   กิจกรรมยอยที่ 5.3.1.2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดําริในหนวยงานทางการศกึษาจังหวัดเชียงใหม

121,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 5,000 คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 10 คน * 500 บาท

  (2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 8,000 คาตอบแทนวิทยากร 4 คน * 2000 บาท

  (3) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 36,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน * 2 วัน *300 บาท

24,000 คาที่พัก 60 คน*400 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 12,000 คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 60 คน *4 มื้อ*50 บาท

30,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน * 2 มื้อ* 250 บาท

6,000 คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 60 ชุด*100 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

   กิจกรรมยอยที่ 5.3.1.3 : การประชุมชี้แจงมอบนโยบายการดําเนินกิจกรรม

ใหกับสถานศกึษาที่ไดรับการคดัเลือกเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งมอบทุนสนบัสนนุ

การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม

37,500

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 25,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน *500 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 3,500 คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 50 คน *2 มื้อ*35 บาท

4,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน * 1 มื้อ* 80 บาท

5,000 คาคาวัสดุอุปกรณ เอกสารประกอบการการประชุม จํานวน 50 ชุด*

100 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

   กิจกรรมยอยที่ 5.3.1.4 : การประชาสัมพันธโครงการ 8,500

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๖) คาจางเหมาบรกิาร 3,500 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 5 ผืน* 700 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 5,000 วัสดุสํานักงาน 

    กิจกรรมยอยที่ 5.3.2  การบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม

310,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 16,000 คาตอบแทนวิทยากร

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 15,000  - คาพาหนะผูเขารวมประชุม 15 โรงเรยีน * 1000 บาท

10,000  - คาพาหนะเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 20 คน * 500 บาท

108,000  - คาที่พัก (เหมาจาย) 270 คน * 400 บาท

  (๖) คาจางเหมาบรกิาร 37,800  -คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม 270 คน * 4 มื้อ * 35 บาท

43,200  - คาอาหารกลางวัน 270 คน * 2 มื้อ * 80 บาท

20,000  - คาเอกสารประกอบการประชุม วัสดุที่ใชในกิจกรรม (เหมาจาย)

 



    
                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

  (๗) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 60,000  - คาเส้ือกิจกรรม (เจาหนาที่) –โปโล 150 ตัว * 200 บาท

 - คาเสื้อกิจกรรม (ผูเขารวมกิจกรรม) 300 ตัว * 100

๑.๑.๓ คาวัสดุ

    กิจกรรมยอยที่ 5.3.3 นเิทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม

331,100

   กิจกรรมยอยที่ 5.3.3.1 : ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดําเนิน

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศกึษา

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

20,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 12,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คน * 1 วัน * 300 บาท

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 2,800  - คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 40 คน  * 2 มื้อ * 35  บาท

3,200  - คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน * 1 มื้อ * 80 บาท

2,000  - คาเอกสารประกอบการประชุม (เหมาจาย)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

   กิจกรรมยอยที่ 5.3.3.2 : นเิทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม

97,600

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 40,000  - คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 9,600  - คาเบ้ียเลี้ยง 40 คน * 240 บาท

16,000  - คาที่พักเหมาจาย 400 บาท จํานวน 40 คน

15,000  - คาพาหนะ (เหมาจาย)

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 5,600  - คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 40 คน * 4 มื้อ * 35 บาท

6,400  - คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน * 2 มื้อ * 80 บาท

5,000  - คาเอกสารประกอบ วัสดุที่ใชในการนิเทศ กํากับ ติดตาม

๑.๑.๓ คาวัสดุ

   กิจกรรมยอยที่ 5.3.3.3 : ประชุมสรุปผลการนเิทศ กํากับ ติดตาม การดําเนิน

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศกึษา

พ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม

35,500

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 15,000 คาพาหนะ จํานวน 50 คน * 1 วัน * 300 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 5,000  - คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 50 คน * 2 มื้อ * 50 บาท

12,500  - คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน * 1 มื้อ * 250 บาท

3,000  - คาเอกสารประกอบ วัสดุที่ใชในการประชุมสรุปผลการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม (เหมาจาย)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

 



    
                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

   กิจกรรมยอยที่ 5.3.3.4 : กิจกรรมนิทรรศการ มอบรางวัลยกยอง เชิดชูเกียรติ 

การดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทาง

การศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563

178,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 23,000  เงินรางวัลสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริหนวยงานทางการศึกษาพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม

รางวัลยอดเย่ียม  10,000 บาท

รางวัลดีเดน 

อันดับที่ 1  8,000 บาท

อันดับที่ 2  5,000 บาท

10,000  - คาตอบแทนเจาหนาที่ จํานวน 20 คน * 500 บาท

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 5,000 คาตอบแทนวิทยากร 5 คน * 1000 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 15,000  - คาพาหนะโรงเรียนที่เขารวมแสดงผลงาน 15 แหง *1000 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 20,000  - คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 200 คน * 2 มื้อ * 50 บาท

50,000  - คาอาหารกลางวัน จํานวน 200 คน * 1 มื้อ * 250 บาท

5,000  - คาเกียรตบิัตรและโลรางวัล

45,000  - จัดบูธนิทรรศการ จํานวน 15 แหง * 3000 บาท

5,000  - คาเอกสารประกอบ วัสดุที่ใชในกิจกรรมฯ (เหมาจาย)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

    กิจกรรมยอยที่ 5.3.4 การประเมินผล 47,000

    กิจกรรมยอยที่ 5.3.4.1 : สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม

 ประจําป 2563

47,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 18,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน * 1 วัน * 300 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 6,000 คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม จํานวน 60 คน * 2 มื้อ * 50 บาท

15,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน * 1 มื้อ * 250 บาท

3,000 คาเอกสารประกอบการประชุม และวัสดุที่ใชในการสรปุรายงานผลฯ

5,000 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเรียนรูตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม

๑.๑.๓ คาวัสดุ

กิจกรรมยอย : 5.4   

โครงการสนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงสูการพฒันาที่ยั่งยืน 1,719,500

หนวยดําเนินงาน : อําเภอฝาง

    กิจกรรมที่ 5.4.1 : กิจกรรมอบรมใหความรู และสรางการรับรูใหกับบุคลากร 

ขาราชการ เจาหนาที่ เกี่ยวกับศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

19,300

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

 



    
                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 4,200  คาตอบแทนวิทยากร 7 ชั่วโมง* 600 บาท = 4,200 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 10,100        1) คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน 1 มื้อ *50 คน*50 บาท = 

2,500 บาท

       2) คาจางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ *50 คน*35 

บาท = 3,500 บาท

       3) คาจาเหมาทําปายกิจกรรม 1 ปาย = 600 บาท

       4) คาจางเหมาทําเอกสารประกอบการอบรม 50 ชดุ * 50 บาท

 = 2,500

       5) คาจางเหมาจัดสถานที่ = 1,000 บาท

       รวมคาจางเหมาบริการ 10,100 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 5,000 วัสดุสํานักงาน

    กิจกรรมที่ 5.4.2 : กิจกรรมอบรมใหความรู และสรางการรับรูใหกับผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานนั ผูใหญบน คณะกรรมการหมูบาน และประชาชน

293,400

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 33,600 คาตอบแทนวิทยากร (8 ตําบลๆละ 1 ครั้ง) 7 ชั่วโมง* 600 บาท*8 ครั้ง

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 254,800 คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน 1 มื้อ *1,210 คน*80 บาท  = 

96,800 บาท

คาจางเหมาทําอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 2 มื้อ *1,210 คน*35 บาท

 = 84,700 บาท

คาจาเหมาทําปายกิจกรรม 1 ปาย * 8 คร้ัง = 4,800 บาท

คาจางเหมาทําเอกสารประกอบการอบรม 1,210 ชุด * 50 บาท = 

60,500 บาท

คาจางเหมาจัดสถานที่  คร้ังละ 1,000 บาท * 8 คร้ัง = 8,000 บาท

รวมคาจางเหมาบริการ 254,800 บาท

(ผูเขาอบรมจากทั้ง 8 ตําบล จํานวน 119 หมูบาน ๆละ 10 คน และ

ผูแทน อปท. 10 แหงๆละ 2 คน

     รวม 1,210 คน โดยดําเนินการอบรม ตาํบลละ 1 คร้ัง/1วัน)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 5,000 วัสดุสํานักงาน

    กิจกรรมที่ 5.4.3 : กิจกรรมสนบัสนุนแหลงเรียนรูศาสตรพระราชาและหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําหมูบาน

1,190,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๖) คาจางเหมาบรกิาร 59,500 คาจางเหมาทําปายกิจกรรม จํานวน 119 หมูบานๆละ 500 บาท/ปาย

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 297,500 คาวัสดุสํานักงาน สนับสนุนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 

119 หมูบานๆละ 2,500 บาท

  (2) วัสดกุอสราง 357,000 คาวัสดุกอสรางสนับสนุนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 119 

หมูบานๆละ 3,000 บาท

  (3) วัสดกุารเกษตร 476,000 คาวัสดุการเกษตร สนับสนุนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 

119 หมูบานๆละ 4,000 บาท

 



    
                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

    กิจกรรมท่ี 5.4.4 : กิจกรรมคัดเลือกแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบล     160,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 75,200      - คาจางเหมาสถานที่ แสงสีเสียง ปายไวนิล ตกแตงดอกไม จํานวน

 8 ตําบล/ 1 คร้ัง ๆละ 3,000  = 24,000 บาท

     - คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน จํานวน 80 คน*50 บาท *8 คร้ัง

 = 32,000 บาท

     - คาจางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม  80 คน*30 บาท *8 

คร้ัง = 19,200 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 28,800 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 ตําบล*600 = 4800

คาวัสดุสํานักงาน  (ในการทํากิจกรรมสําหรบัหมูบานที่ชนะการ

คัดเลือก) จํานวน 8 หมูบาน 24,000

  (2) วัสดกุอสราง 24,000 คาวัสดุกอสราง  (ในการทํากิจกรรมสําหรบัหมูบานที่ชนะการคัดเลอืก)

 จํานวน 8 หมูบาน 24,000

  (3) วัสดกุารเกษตร 32,000 คาวัสดุการเกษตร (ในการทํากิจกรรมสําหรบัหมูบานที่ชนะการ

คัดเลือก) จํานวน 8 หมูบาน 32,000

    กิจกรรมท่ี 5.4.5 : กิจกรรมคัดเลือกแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจําอําเภอ    56,800

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 34,000 คาจางเหมาสถานที่ แสงสีเสยีง ปายไวนิล ตกแตงดอกไม จํานวน 1 

คร้ัง ๆละ  = 10,000 บาท

คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน จํานวน 300 คน*50 บาท  = 

15,000 บาท

คาจางเหมาทําอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 300 คน*30 บาท  =

 9,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 12,800 คาวัสดุสํานักงาน สําหรับจัดกิจกรรมคดัเลอืกระดับอําเภอ 2,800 บาท

คาวัสดุสํานักงาน  (ในการทํากิจกรรมสําหรบัหมูบานที่ชนะการ

คัดเลือก) จํานวน 1 หมูบาน 10,000

  (2) วัสดกุอสราง 5,000 คาวัสดุกอสราง  (ในการทํากิจกรรมสําหรับหมูบานที่ชนะการคัดเลือก)

 จํานวน 1 หมูบาน 5,000

  (3) วัสดกุารเกษตร 5,000 คาวัสดุการเกษตร (ในการทํากิจกรรมสําหรบัหมูบานที่ชนะการ

คัดเลือก) จํานวน 1 หมูบาน 5,000

กิจกรรมยอย : 5.5

โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 1,250,000

หนวยดําเนินงาน : อําเภอทุกอําเภอ

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 90,000 คาตอบแทนวิทยากร (6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท) 25 อําเภอ

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 375,000 1) คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 100 คน ) 25 อําเภอ

175,000 2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ ละ 35 บาท 100 คน )25 อําเภอ

175,000 3) คาเอกสารการอบรม (1 คร้ัง ๆ 100 ชุด ๆ 70 บาท)  25 อําเภอ

  (2) คารับรองและพิธีการ 125,000 คาเตรียมการและพิธีเปด 25 อําเภอ

 



    
                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 250,000 คาวัสดุสํานักงาน 25 อําเภอ ๆ ละ 5,000 บาท

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 60,000 คาน้ํามันเช้ือเพลิง 25 อําเภอ ๆ ละ 2,400 บาท

กิจกรรมยอย : 5.6

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1,190,000

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 900,000 1) คาจางเหมาจัดงาน คร้ังที่ 1 จํานวน 1 คร้ังๆละ 450,000 บาท

2) คาจางเหมาจัดงาน คร้ังที่ 2 จํานวน 1 คร้ังๆละ 450,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑) วัสดกุารเกษตร 290,000 1)สนับสนุนปจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ กลาพันธุ พืชผักสวนครัว พันธุไมผล) 

การจัดงานครั้งที่ 1 จํานวน 1 คร้ังๆละ 145,000 บาท

2)สนับสนุนปจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ กลาพันธุพืชผักสวนครัว พันธุไมผล) 

การจัดงานครั้งที่ 2 จํานวน 1 คร้ังๆละ 145,000 บาท

กิจกรรมหลัก 6

กิจกรรมแสดงนิทรรศการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริจังหวัด

เชียงใหม

1,500,000

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 1,500,000 จางเหมาจัดแสดงนิทรรศการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดํารจิังหวัดเชยีงใหม

๑.๑.๓ คาวัสดุ

กิจกรรมหลัก 7

กิจกรรมศึกษาดูงานการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่

ตนแบบทุกมิติ

1,500,000

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 1,500,000 คาจางเหมาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การดาํเนินโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริในพ้ืนที่ตนแบบทุกมิติ (กลุมเปาหมาย

จํานวน 100 คน)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

กิจกรรมหลัก 8

กิจกรรมการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

1,042,000

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 150,000 1) คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 30,000 1) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

 



    
                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 50,000 1) คาเบ้ียเล้ียงในการเดนิทางไปราชการของผูบรหิาร เจาหนาที่ ใน

การบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตามการดาํเนินโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

50,000 2) คาที่พักสําหรับผูบริหาร เจาหนาที่ ในการเดนิทางไปราชการของ

ผูบริหาร เจาหนาที่ในการบรหิารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตาม

การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

50,000 3) คาพาหนะในการเดนิทางไปราชการของผูบรหิาร เจาหนาที่ ในการ

บริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตามการดําเนินโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

  (๖) คาจางเหมาบรกิาร 312,000 1) คาจางเหมาเจาหนาที่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน (คนละ 13,000 บาท 

จํานวน 12 เดือน)

50,000 2) คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ในการจัดประชุมฯ

50,000 3) คาอาหารกลางวัน

100,000 4) คาจางเหมาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 150,000 1) คาวัสดุสํานักงาน 

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 50,000 1) คาน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/

กิจกรรม และภารกิจของผูบริหาร เดอืนละ 6,000 บาท จํานวน 12 

เดอืน)

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชนในการประมวลผลขอมูลใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณเทาน้ัน  

    กรุณาอยาเพ่ิมประเภทรายการใหมโดยไมจาํเปน

  ๒. กรณีประสงคจะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ใหประสานงานกบัเจาหนาสํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุมจังหวัดกอน

  ๓. ตามแบบฟอรมฯ ใหเลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจาย และรายการท่ีมีงบประมาณเทานั้น 

 



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
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ชื่อโครงการ : โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ       
                 จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.) 

วงเงิน : 1,630,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหมื่นบาทถวน) 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

แผนงานท่ี 6  ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หนวยดําเนินการ : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

ผูรับผิดชอบโครงการ : นายชูชีพ  พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

 (๑) หลักการและเหตุผล 
      (๑.๑) ที่มา : โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้น เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจ 
และทําใหตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศไทย โดยกอใหเกิดกิจกรรมเพ่ือใหมีการ
รวมคดิ รวมปฏิบัติท่ีนําผลประโยชนมาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนใหมีการจัดทําระบบขอมูลพันธุกรรมพืช
ใหแพรหลายสามารถสื่อถึงกันไดท่ัวประเทศ 
 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแตเมื่อคร้ังป พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ทรงมีพระราชดําริใหอนุรักษตนยางนา ในป พ.ศ. ๒๕๐๔ 
และทรงใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกไวในสวนจิตรลดา เพ่ือเปนแหลงศึกษา โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงเปนโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชดําริและสืบสาน
พระราชปณิธานแหงพระองค ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ไดมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง  ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ
โดยพระราชทาน ใหโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝายวิชาการ เปนผูดําเนินการจัดตั้งธนาคาร 
พืชพรรณขึ้นในป  พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๙  โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และเปนหนวยงานข้ึนตรงกับเลขาธิการพระราชวัง 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๙  
  การดําเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปจจุบัน ดําเนินงานโดยอยูภายใตแผนแมบท
ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงานหาป โดยไดดําเนินงานจนถึงปจจุบัน คือ แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปที่หก              
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ใชเปนกรอบในการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเขารวมวางแผนงาน 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานตอเนื่องตามกรอบแผนแมบท 
โดยเนนการทํางานเขาไปสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแตในสถานศึกษาดําเนินงานในระดับทองถ่ิน
ในการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ประกอบดวย ๓ ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา จะนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนบนพื้นฐาน
ของการมีจิตสํานึกในการอนุรกัษทรัพยากรที่มีอยูในประเทศไทยตอไป 
 

จังหวัดเชียงใหม... 
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 จังหวัดเชียงใหมไดเขารวมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยไดจัดทําแผนแมบทระยะ ๕ ป
ที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2564) เพื่อเปนแนวทางและแผนการดําเนินงานตามแผนแมบท 
อพ.สธ. ตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ใหประสบความสําเร็จ
เปนผลประโยชนแท โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินการ ๘ กิจกรรม ภายใตกรอบการดาํเนินงาน 3 กรอบ ดังน้ี 
  ๑. กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวย 
       กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปกทรัพยากร   
       กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  
       กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร   
  ๒. กรอบการใชประโยชน ประกอบดวย 
       กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร   
       กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 
       กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
  ๓. กรอบการสรางจิตสํานึก ประกอบดวย 
       กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรกัษทรพัยากร 
       กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่เขารวมสนองพระราชดําริ โดยสงเสริมใหสมัคร
เปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน  กําหนดเปาหมายใหอําเภอละหนึ่งตําบล/หนึ่งเทศบาลเปนอยางนอย  
อีกทั้งในสวนของสถานศึกษาใหสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ใหไดอยางนอยรอยละ ๑๐  
ของจํานวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม 
  (๑.๒) สรุปสาระสําคญั 

สภาพปญหา/ความตองการ : เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวขางตน  
จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน ตามแผนแมบท อพ.สธ.ระยะ 5 ป ที่หก  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยูภายใต  3 กรอบการ
ดําเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา  

 โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ ภายใตภายแมบทในแตละป งบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินงาน ตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริจัดทํา แผนปฏิบัติงานประจําป 
เฉพาะในสวนของหนวยงานของตนใหชัดเจน โดยระบุสาระสําคัญในการดําเนินงาน เชน พื้นที่เปาหมาย 
ในการดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน และการบริหาร จัดการ โดยเฉพาะเร่ืองผูรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติและงบประมาณในการดําเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจําป/โครงการ 
ภายใตแผนแมบทของ อพ.สธ.ไปยังแหลงทุนตาง ๆ ตอไป 

   
 
 

(๒) ขอมูลทั่วไป... 
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(๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
            (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ 
     1) เพ่ืออนุรักษทรัพยากรของประเทศ ไดแก ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม  
      2)  เพื่อสนับสนุนการสรางเด็กและเยาวชนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
     3)  เพื่อเสริมสรางสนับสนุนใหเกิดเครือขายระดับตาง ๆ ในการดําเนินงานเก่ียวกับ 
การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร 
  4) เพ่ือเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธในการดําเนินงานสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผล
การสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของหนวยงานในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม 
        (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
                โครงการเดิม      โครงการใหม 
        (๒.๓) ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา      ดําเนินการปกติ 
        (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
        (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม 

(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
               (๓.๑) กลุมเปาหมาย : ขาราชการ เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน และประชาชน ตลอดจนผูที่มีสวน
เกี่ยวของของจังหวัดเชียงใหม และพ้ืนที่ท่ีเก่ียวของ 

     (๓.๒) ผูมี ส วนไดสวน เสีย : บุคลากรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และผูมีสวนได สวนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดเชียงใหม และคณะทํางานประสานการดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีจังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2564) จํานวน 5 คณะ เพื่อวางแผนการดําเนินการขับเคลื่อน กํากับ 
และติดตาม การดําเนินงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ 

อยางนอย 3 คร้ัง 

2. มีการจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

1 คร้ัง 

 



3. มกีารจัดแสดง... 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

3. มกีารจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม 
ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

1 คร้ัง 

4. มีการรายงานผลการดาํเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม จากหนวยงานที่เขารวม
สนองพระราชดําริ 

อยางนอย 2 คร้ัง 

         

 (4.2) ผลผลิต 
 1) มีนโยบาย แนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม เพ่ือการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
  2) เกิดการเผยแพรขอมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดาํเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางสถานศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมที่เปนสมาชิก และไมไดเปนสมาชิก และนอมนําไปขยายผลในพ้ืนที่อยาง
เหมาะสม 

   (๔.3) ผลลัพธ  
1) การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม มีความตอเนื่องและยั่งยืน 
2) มีการสืบสาน รักษา ตอยอด โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมอนุรกัษ/รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 
3) มีการฟนฟูพืชประจําทองถ่ินสําคัญพื้นที่อนุรักษพันธุกรรมพืชเพ่ิมข้ึน เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรูดานการดําเนินงานตามแนวโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือศึกษาเรียนรูและอนุรักษพันธุกรรมพืชที่ย่ังยืน 

4) เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย/ภูมิปญญาทองถ่ิน 

     (๔.4) ผลกระทบ : 
    เชิงบวก : กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย มีความรู ความเขาใจ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถ
นําไปขยายผลในการสืบสาน รักษา ตอยอดตอไป ตลอดจนมีความจงรัก ภักดี และการธํารงไวซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริยสืบไป 

    เชิงลบ : -ไมมี- 

 

 

(๕) แนวทางการดําเนินงาน... 
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(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
 (5.1) ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม และคณะทํางานประสานการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ปท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) จํานวน 5 คณะ เพ่ือวาง
แผนการดําเนินการขับเคลื่อน กํากับ และติดตาม การดําเนินงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

 (5.2) จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และการทบทวนแผนฯ ระยะ 5 ปที่หก 
 (5.3) จัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 (5.4) จัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจังหวัดเชียงใหม ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม 

(๖) วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง     จางเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 1,623,150 บาท (หน่ึงลานหกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) 

     (7.1) ประเภทคาใชจาย 
(7.1.1) คาตอบแทน            25,000 บาท 
(7.1.2) คาใชสอย         1,563,150 บาท 
(7.1.3) คาวัสดุ         41,850 บาท 

     (7.2) หนวยดําเนินงาน 

   - สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

(๘) ความพรอมของโครงการ 
      (๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ

ไดรบัอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว 

แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นท่ี หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 

       (๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  
   มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  
   ไมมี 

 

 



(๘.๓) ความพรอม... 
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        (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
 มีประสบการณปานกลาง 
 ไมมีประสบการณ 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : - ไมม ี- 

 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - ไมมี – 
 
 
                    

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

จังหวัด เชียงใหม

แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต : 
         1) มีนโยบาย แนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม เพื่อการดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
        2) เกิดการเผยแพรขอมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางสถานศึกษาและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมที่เปนสมาชิก และ
ไมไดเปนสมาชิก และนอมนําไปขยายผลในพื้นที่อยางเหมาะสม

โครงการ : โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

กิจกรรมหลัก 1

กิจกรรมวางแผนการสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

100,000.00  

กิจกรรมยอย : 1.1

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม

32,400.00    

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบริการ 8,400.00       อาหารวางและเครื่องดื่ม (80 คนX35 บาทX 3 มื้อ)

24,000.00     เอกสารประกอบการประชุม (80 คน x100 บาท x3 ครั้ง)

๑.๑.๓ คาวัสดุ

กิจกรรมยอย : 1.2

ประชุมคณะทํางานประสานการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม 2559
 – 30 กันยายน 2564) จํานวน 5 คณะทํางาน

67,600.00    

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (1) คาจางเหมาบริการ 15,750.00     อาหารวางและเครื่องดื่ม (30 คน X 35 บาท X5 คณะทํางาน X 3 มื้อ
 )45,000.00     คาเอกสารประกอบการประชุม (30 คน x100 บาท X 5 คณะทํางาน 

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสาํนักงาน 6,850.00       คาวัสดุสํานักงาน

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2563

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

800,000.00  

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ -
๑.๑.๑ คาตอบแทน -

๑.๑.๒ คาใชสอย -

  (1) คาจางเหมาบริการ 800,000.00   จางเหมาจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑.๑.๓ คาวัสดุ -

กิจกรรมหลัก 3

กิจกรรมจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดเชียงใหม ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม

480,000.00  

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ -

๑.๑.๑ คาตอบแทน -

๑.๑.๒ คาใชสอย -

  (๖) คาจางเหมาบริการ 480,000.00   จางเหมาจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. ชม. ของ
สถานศกึษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 
โรงเรียน ๆ ละ 60,000 บาท (โรงเรียนที่สนองพระราชดําริฯ)

๑.๑.๓ คาวัสดุ -

กิจกรรมหลัก 4

กิจกรรมติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-
ชม.)

250,000.00  

หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,000.00     

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 35,000.00     

  (2) คาจางเหมาบริการ 130,000.00   คาจางเหมาบุคลภายนอกในปฏิบัติงานในการติดตามและรายงานผล 
จํานวน 1 คนๆละ 13,000 บาท x10 เดือน

25,000.00     เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน

๑.๑.๓ คาวัสดุ

  (๑)  วัสดุสาํนักงาน 35,000.00     คาวัสดุสํานักงาน

 



แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคัญ 28 

ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต 
กิจกรรมหลัก             วงเงิน : 1,103,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามพันบาทถวน) 
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ ๓ การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

แผนงานที่  3 สงเสรมิคณุธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 

หนวยดําเนินการ : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

ผูรับผิดชอบ : นางพวงพยอม  หานวงษา  

ตําแหนง : นักวิชาการศาสนาชํานาญการ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงาน 

สถานท่ีติดตอ : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท : ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๗๑ 

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑)  ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนพฒันาภาค แผนพัฒนาจังหวัด) 
 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ๓.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝง 
คานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค โดยบูรณาการรวมกันระหวาง “ครอบครัว ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการ
หลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จรยิธรรม ในลักษณะที่เปน “วิถี” การดําเนินชีวิต 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : สถานการณและสภาพปญหาทางสังคมของจังหวัด
เชียงใหมในปจจุบันเปนที่ประจักษโดยทั่วกันแลววา การมุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ไดสงผลให
เกิดความเจริญทางดานวัตถุเปนอยางมากและทําใหขาดความสมดุล กับการพัฒนาทางดานจิตใจของคนใหเปน
ผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดี ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางสังคมที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคน
เปนจํานวนมาก ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จึงเปนที่มาของปญหาสังคมซ่ึงปจจุบันไดทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึนตามลําดับ 
  การจะแกไขปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมใหบรรลุผลสําเร็จจะตองอาศัย
ความรวมมือจากองคกรหรือเครือขายตาง ๆ โดยเฉพาะเครือขายพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาว
เชียงใหมนับถือมากท่ีสุด โดยมีวัดและสํานักสงฆ จํานวน ๑,๓๗๐ แหง และมีพระภิกษุสามเณรซึ่งเปนบุคลากร
ในการเผยแผหลักคุณธรรมจริยธรรม จํานวน ๑๑,๙๖๘ รูป  ซึ่งจะทําใหการเผยแผหลักคุณธรรมจริยธรรม และ
การสรางคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากจะชวยยกระดับจิตใจ
ของคนในสังคมใหสูงขึ้นแลว ยังชวยลดปญหาทางสังคมที่เกิดข้ึนดวย 
  ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) หากมีการสงเสริมการนําเอาหลัก
คุณธรรมจรยิธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ยอมทําใหปญหาทางสังคมลดลงได ดวยเหตุนี้ จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตขึ้น เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเก้ือกูลกันใน
สังคมซึ่งจะชวยใหสังคมมีความสุขที่ย่ังยืนตอไป 
 
 

(๒)  ขอมูลทั่วไป... 
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 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
      ๒.๑.๑ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดนําหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช
ในการดําเนินชีวิต 
    ๒.๑.๒ เพื่อสรางความเขมแข็งใหสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสถาบันหลักในการ
สงเสริมใหประชาชนนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป  เริ่มตนปงบประมาณ ๒๕๖๓  สิ้นสดุปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑)  กลุมเปาหมาย : พระภิกษุและผูนําชุมชน ทั้ง ๒๕ อําเภอในจังหวัดเชียงใหม 
   (๓.๒)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : ไมม ี

 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑)  เปาหมายโครงการ 
    ตัวชี้วัด : 
    ๔.๑.๑ รอยละของพระภิกษุซึ่งเขารวมกิจกรรมเปนผูมีความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการวัดไดอยางถูกตอง 
   ๔.๑.๒ รอยละของผูนําชุมชนซึ่งเขารวมกิจกรรมเปนผูมีความรูความเขาใจในการ
สงเสริมใหประชาชนในชุมชนสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตได
อยางถูกตอง 
  (๔.๒)  ผลผลิต 
   ๔.๒.๑ สถาบันพระพุทธศาสนามีความเขมแข็ง 
   ๔.๒.๒ ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหคนในชุมชนสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไป
ใชในการดําเนินชีวิตได 
  (๔.๓) ผลลัพธ : คนในชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุข 
  (๔.๔)  ผลกระทบ : 
   เชิงบวก :ปญหาทางสังคมลดลงและสังคมมีความสงบสุข 
   เชิงลบ : -ไมมี- 
   (๕)  แนวทางการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑. การพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุ ในการ
บริหารจัดการวัด 

    

๒. การฝกอบรมผูนํ าชุมชนเพ่ือการส งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน 

 
 


 

 

(๖)  วิธีการดําเนินงาน... 
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 (๖)  วิธีการดําเนินงาน     ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 (๗)  วงเงินของโครงการ จํานวน ๑,๑๐๓,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามแบบฟอรมรายละเอียด
จําแนกตามงบรายจาย) 
 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑)  พ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
      ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
     อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนนิการ 
  (๘.๒)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
      มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
     ไมมี 
  (๘.๓)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ    ทั้งหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ    มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔)  ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
  ไมตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(๘.๕)  รายงานการศกึษาความเหมาะสม (FS) 
    ไมตองทํารายงานการศึกษา 

  ตองทํารายงานการศกึษา 
   (๙)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความ

ย่ังยืนของโครงการ : -ไมม-ี 
 (๑o)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมมี- 



    

     หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานกังบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม

แผนงานที่  3 สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ

ผลผลิต : 

     ๑) สถาบันพระพุทธศาสนามีความเขมแข็ง

     ๒) ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหคนในชุมชนสามารถนําหลักคุณธรรม

จริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตได

โครงการ : สงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต

กิจกรรมหลัก : ๑. การพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุในการบริหารจัดการวัด 383,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 18,000

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000 จํานวน ๓ รุน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 356,880

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 104,880 - คาเบ้ียเลี้ยงของเจาหนาที่ (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๒ ครั้ง  ๆ ละ ๑ 

วัน ๆ ละ ๖ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๐ บาท

- คาที่พักของเจาหนาที่ (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๒ คร้ัง  ๆ ละ ๑ คนื ๆ

 ละ ๖ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท

- คายานพาหนะของผูเขารับการอบรม จํานวน ๔๕๐ รูป ๆ ละ ๒๐๐บาท เปนเงนิทั้งสิ้น 

๙๐,๐๐๐ บาท

- คายานพาหนะของวิทยากร (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๒ คร้ัง  ๆ ละ ๓

 รูป/คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เปนเงนิทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท

  (2) คาจางเหมาบริการ 117,000 - คาจางทําปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๓ คร้ัง  ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท

- คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน ๔๕๐ เลม ๆ ละ ๒๕๐ บาท เปนเงนิท้ังสิ้น

 ๑๑๒,๕๐๐ บาท

  (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 135,000 - คาอาหาร จํานวน ๓ รุน ๆ ละ ๑๕๐ รูป ๆ ละ ๑ มื้อ  ละ ๒๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น 

๙๐,๐๐๐ บาท

- คาอาหารวาง จํานวน ๓ รุน ๆ ละ ๑๕๐ รูป ๆ ละ ๒ มื้อ ละ ๓๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น 

๒๗,๐๐๐ บาท

- คาบํารุงสถานท่ี (คาน้ํา,คาไฟฟา,สาธารณูปโภคตาง ๆ) จํานวน ๓ รุน  รุนละ ๕,๐๐๐ 

บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท

- คาตดิตามประเมินผลโครงการ เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 8,120

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 4,120  

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4,000  

กิจกรรมหลัก : ๒. การฝกอบรมผูนําชุมชนเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกประชาชน
720,000

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 60,000

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 60,000 จํานวน ๕ รุน ๆ ละ ๑๒ ช่ัวโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 647,260

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 141,760 - คาเบ้ียเลี้ยงของเจาหนาที่ (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๔ ครั้ง  ๆ ละ ๑ 

วัน ๆ ละ ๖ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๗๖๐ บาท

- คาที่พักของเจาหนาที่ (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๔ คร้ัง  ๆ ละ ๒ คนื ๆ

 ละ ๖ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท

- คายานพาหนะของผูเขารับการอบรม จํานวน ๕๐๐ คน ๆ ละ ๒๐๐บาท เปนเงินทั้งสิ้น 

๑๐๐,๐๐๐ บาท

- คายานพาหนะของวิทยากร (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๔ คร้ัง  ๆ ละ ๓

 รูป/คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เปนเงนิทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท

  (๖) คาจางเหมาบริการ 57,500 - คาจางทําปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๕ ครั้ง  ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท

- คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน ๕๐๐ เลม ๆ ละ ๑๐๐ บาท เปนเงนิท้ังสิ้น

 ๕๐,๐๐๐ บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

 



    

     หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานกังบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

  (๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 448,000 - คาอาหาร จํานวน ๕ รุน ๆ ละ ๑๐๐ คน ๆ ละ ๔ มื้อ  ละ ๑๕๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น 

๓๐๐,๐๐๐ บาท

- คาอาหารวาง จํานวน ๕ รุน ๆ ละ ๑๐๐ คน ๆ ละ ๓ มื้อ ละ ๓๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น 

๔๕,๐๐๐ บาท

- คาบํารุงสถานท่ี (คาที่พัก,คานํ้า,คาไฟฟา,สาธารณูปโภคตาง ๆ จํานวน ๒ วัน ๑ คืน) 

จํานวน ๕ รุน  รุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- คาตดิตามประเมินผลโครงการ เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 12,740

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 4,740  

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 8,000  

๔. งบรายจายอื่น  

๔.๑ ........................................................................  

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชนในการประมวลผลขอมูลใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณเทาน้ัน  

    กรุณาอยาเพ่ิมประเภทรายการใหมโดยไมจาํเปน

  ๒. กรณีประสงคจะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ใหประสานงานกบัเจาหนาสํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุมจังหวัดกอน

  ๓. ตามแบบฟอรมฯ ใหเลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจาย และรายการท่ีมีงบประมาณเทานั้น 

 



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
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ชื่อโครงการ : โครงการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
กิจกรรมหลัก                          วงเงิน : 2,937,000 บาท  
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/ กลุมจังหวัด : การสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรมและ 
การสงเสรมิและเพิ่มมูลคาสินคาและการลงทุนสูสากล 

แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสงัคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หนวยดําเนินการ : สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม 

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
      สืบเนื่องจากประชาชนชาวเชียงใหมไดมารองเรียน และขอคําปรึกษาเนื่องจากถูกหลอกลวง มีการ
แอบอางตัวเปนเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐขมขูและเรียกรับเงินตางๆ ประกอบของรัฐบาลในปจจุบันไดสงเสริม
และเสริมสรางการรับรูดานความรูทางดานกฎหมาย สนับสนุนใหสวนราชการไดเผยแพรใหประชาชนไดรับ
ขอมูลท่ีถูกตองและเปนขอมูลท่ีตรงตามปจจุบัน ดังนั้นสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม จึงมีความประสงค
จะจัดโครงการสรางความรับรูทางดานกฎหมาย ดานการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวของใหกับประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสะทอนใหเห็นวาปญหาท่ีเกิดขึ้นบอยคร้ังในสังคม เกิดจากประชาชนในสังคมไทย
สวนมากยังขาดความรูดานกฎหมายในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งเปนที่มาของความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวางคนยากจน
และคนรวยในการที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางชัดเจน ถูกหลอกลวงจากการไมรูกฎหมาย ไมไดรับ
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตลอดจนการเขาถึงงานบริการในภาครัฐดานตางๆ การที่ประชาชนยังขาดความรูดาน
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิที่จะเขาถึงบริการของภาครัฐ หรือการที่จะไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ 
ประชาชนจึงควรรูถึงสิทธิของตัวเองเบ้ืองตนกอน และเพ่ือปองกันไมใหประชาชนถูกหลอกลวงจากการที่ตนไมรู
กฎหมาย หนวยงานภาครัฐจึงควรมีหนาที่สรางการรับรูกฎหมายใหแกประชาชน ไมวาจะเปนความรู 
ดานกฎหมายเบื้องตน และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิของประชาชนดานตางๆ เพ่ือสรางการรับรู 
ดานกฎหมายใหแกประชาชนไดอยางท่ัวถึง จําเปนตองสรางผู นําชุมชน ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทในชุมชน 
เปนอยางมาก ใหมีความรูดานกฎหมายดานตางๆ เพ่ือที่จะสามารถถายทอดความรูดานกฎหมาย หรือ 
ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกประชาชนไดอยางถูกตอง และมีแนวทางในการปองกันและแกปญหาตาง ๆ ที่ 
จะเกิดข้ึนในชุมชนไดเปนอยางดี 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : 
  จากปญหาที่มีความเหลื่อมล้ําทางดานระบบยุติธรรมสงผลทําใหหนวยงานรัฐตองเรง
หาทางดําเนินการแกไข ซึ่งจากยุทธศาสตรประเทศ(Country Strategy) ยุทธศาสตรท่ี 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา 
(Inclusive Growth) ประเด็นหลัก : ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําตามท่ีกระทรวงยุติธรรมไดมีนโยบาย
จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลเพื่อสงเสริมและสนับสนุนชุมชน ไดมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมภายในชุมชน ภายใตแนวคิดการดําเนินงานรวมกันระหวางชุมชนและภาครัฐเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมโดยเฉพาะ “ความเหลื่อมล้ําในกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งจะเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวม 
ในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ “ยุติธรรมชุมชน” ซึ่งจะเปนกลไกในการสรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับ
งานยุติธรรมใหกับประชาชน และสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางสะดวกและเปนธรรมโดยเฉพาะการรับรู 
 

/ และเขาถึงบริการ.......... 
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และเขาถึงบริการของรัฐเก่ียวกับการใหความรูทางดานกฎหมาย สงเสริมใหประชาชนที่ยากจนและดอยโอกาส 
ใหสามารถเขาถึงบริการดานบริการยุตธิรรมของหนวยงานของภาครัฐไดอยางเทาเทียมและเปนธรรม  
                   ปญหาเรื่องแรงงานนอกระบบเปนอีกหนึ่งปญหาที่ภาครัฐตองเรงดําเนินการแกไขเชนเดียวกัน
ซึ่งจากยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณ 
ทางวัฒนธรรม กลยุทธ ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไดใหความสําคัญการพัฒนาคน
เพื่อสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ ใหมีศักยภาพ เพ่ือเพิ่มรายไดและโอกาสทางอาชีพใหมากขึ้น จังหวัดเชียงใหม 
มีกําลังแรงาน 1,001,258 มีผูทํางานท่ีไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกัน ทางสังคมจากการทํางาน 
หรือเรียกวา “แรงงานนอกระบบ” มีจํานวน 595,177 คน คิดเปนรอยละ 59.44 สวนใหญเปนแรงานภาคเกษตร 
รอยละ 47.56 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา มีรายไดไมแนนอน ไดรับคาตอบแทนต่ํา มีปญหา
ความไมปลอดภัยในการทํางาน ทําใหแรงงานนอกระบบเหลานี้ ยังไมไดรับ การคุมครองและมีหลักประกันทาง
สังคม รวมทั้งมีอาชีพและรายไดที่เหมาะสม อีกทั้งกลไกและเครือขายในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานนอก
ระบบยังใหบริการประชาชนไมทั่วถึงและไมมีคุณภาพเทาที่ควร ดังนั้น การสงเสริมศักยภาพแรงงานนอกระบบ
และเครือขายใหมีความรูความเขาใจ ทักษะฝมือ เพ่ือเพิ่มโอกาสทางรายไดใหเพ่ิมมากข้ึน และเขาถึง
หลักประกันทางสังคม ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหแรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 (๒)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  : ๑.เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพมี
หลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ๒.เพ่ือใหเกิดเครือขายยุติธรรมชุมชน และสรางการรับรู
กฎหมายใหแกประชาชน ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหเขาถึงบริการของรัฐ ๓.เพื่อสรางการรับรูดานการบังคับคดี
ในกฎหมายแพงใหลกูหนี้มีคุณภาพดีขึ้น 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           โครงการใหม 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป   เร่ิมตนป ต.ค.๖๒        สิ้นสุดป ก.ย. ๖๓ 
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นท่ีดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน) 

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑)  กลุมเปาหมาย : 
     1.  แรงงานในและนอกระบบ  แรงงานสูงอายุ แรงงานผูพิการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม   
                  2.  เครือขายยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชน ภาคีเครือขาย และประชาชนท่ีสนใจ  
                  3.  เครือขายจิตอาสา อาสาสมัครจากทุกหนวยงาน 
   (๓.๒)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : 
     ประชาชนท่ีสนใจ และไดรับประโยชน หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ อาทิ สํานักงาน

อัยการจังหวัดเชียงใหม สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม คณบดีคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยพายัพ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
เชียงใหม สํานักงานเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม เครือขายยุติธรรมชุมชน และประชาชนที่ขาดโอกาส
การเขาถึงบริการภาครัฐ 

/ หนวยงาน.......... 
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 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑)  เปาหมายโครงการ 
   ๑.  แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ ผูประกอบการ เครือขายแรงงานนอกระบบ  
ที่ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ มีความรูความเขาใจกฎหมายคุมครองแรงงาน 
   ๒.  รอยละของจํานวนผูผานการอบรมมีการนําความรู ท่ีไดรับนําไปถายทอดใหแก
ประชาชนในชุมชนได และมีรายงานผลการปฏิบัติงานใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดทราบ 
   ๓.  ประชาชนในพื้นที่มีความรูความเขาใจกฎหมายดานการบังคับคดีและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของเกิดเครือขายใหความรูกฎหมายดานการบังคับคดี 
  (๔.๒)  ผลผลิต 
   ๑.  ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑,๐๐๐ คน 
   ๒.  เกิดเครอืขายอาสาดานแรงงาน 
   ๓.  แรงงานนอกระบบเขารวมอบรม ๕๐๐ คน 
   ๔.  สรางเครือขายยุติธรรมชุมชน และผูนําชุมชนใหมีความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของ  
   ๕.  ประชาชนในพ้ืนท่ี มีวินัยในการใชจายเงิน เพ่ิมอํานาจตอรองกับหนี้นอกระบบ 
  (๔.๓) ผลลัพธ : 
   ๑.แรงงานนอกระบบ มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีหลักประกันที่มั่นคง  
   ๒.ประชาชน เครอืขายยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชน มีองคความรูดานกฎหมาย 
   ๓.ประชาชนมีความรูในเรื่องกฎหมายมากยิ่งขึ้น 
   ๔.คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชน ไดรับการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ 
   ๕. ประชาชนไดทราบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ตนพึงไดรับจากการบริการภาครัฐ ตามที่กฎหมายใหสิทธิ  
  (๔.๔)  ผลกระทบ : 
   เชิงบวก :สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหกับประชาชนใหไดเขาถึง
บริการภาครัฐ และไดรบัสิทธิเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน 
   เชิงลบ : -ไมมี- 
   (๕)  แนวทางการดําเนินงาน :  
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑. มหกรรมรวมพลคนอาสาจังหวัดเชียงใหม     
๒. เสริมสรางความรูดานการคุมครองแรงงาน
และความปลอดภัยในการทํางานแกผูรับงานไป
ทําท่ีบาน และแรงงานภาคเกษตรกรรม 

 


 

  

๓. การขยายความมั่นคงใหกับแรงงานนอกระบบ
ดวยมาตรา ๔๐ 

 

 
  

๔. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเปน
วิทยากรให กับคณะกรรมการศูนยยุติธรรม
ชุมชนเครือขายยุติธรรมชุมชนและผูนํา 

 
 

  

๕. การสรางการรับรูดานกฎหมายดานการบัง
คบคดีและกฎหมายที่เก่ียวของใหประชาชนใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 

 
 

  

/ (๖) วิธีการดําเนนิงาน........... 
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 (๖)  วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 (๗)  วงเงินของโครงการ จํานวน ๒,๙๓๗,๐๐๐ .- บาท 
 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑)  พ้ืนที่ดําเนินโครงการ 
     ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
     อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนนิการ 
  (๘.๒)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
     ไมมี 
  (๘.๓)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มพีรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔)  ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕)  รายงานการศกึษาความเหมาะสม (FS) 
   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

  ตองทํารายงานการศกึษา 
   (๙)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความ

ย่ังยืนของโครงการ :  
 (๑o)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมมี- 
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานกังบประมาณ)

จังหวัด/กลุมจงัหวัดเชียงใหม

แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต :

   ๑.  ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑,๐๐๐ คน

   ๒.  เกิดเครือขายอาสาดานแรงงาน

   ๓.  แรงงานนอกระบบเขารวมอบรม ๕๐๐ คน

   ๔.  สรางเครือขายยุติธรรมชุมชน และผูนําชุมชนใหมีความรูดาน

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

   ๕.  ประชาชนในพื้นที่ มีวินัยในการใชจายเงิน เพิ่มอํานาจตอรองกับหนี้

นอกระบบ

โครงการ :สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 2,937,000   

กิจกรรมหลัก : สรางเครือขายแรงงานลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

กิจกรรมยอยที่ ๑.๑ 1,017,000   

"มหกรรมรวมพลคออาสาจังหวัดเชียงใหมจํานวน ๑,๐๐๐ คน"

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 27,000       

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 27,000        คาวิทยากรภาคเอกชน จํานวน 5 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท   18,000  บาท

คาวิทยากรภาครัฐ จํานวน 5 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงนิ 9,000  บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 875,000     

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 400,000      คาพาหนะเหมาจายสําหรับผูเขารวมโครงการ คนละ 400 บาท เปนเงิน 400,000  บาท 

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 450,000      อาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท เปนเงิน  350,000  บาท

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 100,000  บาท  

  (3) คารับรองและพิธีการ 25,000        คาจางเหมาจัดบูธนิทรรศการ 25,000  บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 115,000     

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 30,000        คาวัสดุ ๓๐,๐๐๐ บาท

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 5,000          คาน้ํามัน ๕,๐๐๐ บาท

  (3)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 80,000        โลรางวัลและประกาศเกียรติบัตร ๓๐,๐๐๐ บาท คาประชาสัมพันธ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. งบลงทุน

๒.๑ คาครุภัณฑ

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึนไป

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

๓. งบเงินอุดหนุน

๔. งบรายจายอื่น  

กิจกรรมยอยที่ ๑.๒ 120,000     

เสริมสรางความรูดานการคุมครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน 

แกผูรับงานไปทําที่บานและแรงงานภาคเกษตรกรรม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 24,400       

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000        เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจาหนาที่ 10,000.-บาท 

(วันเวลาราชการ 200 บาท x 10 วัน x 5 คน = 10,000.-บาท)

  (2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,400        คาตอบแทนวิทยากร 14,400.-บาท  (600 บาท x 24 ช่ัวโมง)

  (3) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

๑.๑.๒ คาใชสอย 52,000       

  (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 44,000        คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  14,000.-บาท   (มื้อละ 35บาท/คน 2 มื้อx 200 คน)

คาอาหารกลางวัน 30,000.-บาท (มื้อละ 150 บาท/คน 1 มื้อ x 200 คน)

  (2) คารับรองและพิธีการ 8,000          คาจัดเตรียมสถานที่จัดอบรม 8,000.-บาท (2,000.-บาท/ครั้งx 4 คร้ัง) 

๑.๑.๓ คาวัสดุ 43,600       

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 33,600        คาวัสดุที่ใชในการจัดอบรม 33,600.-บาท เชน เอกสารหรือสิ่งใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรมวัสดุ

เครื่องเขียนและอุปกรณเก่ียวกับการประชุม/อบรม คาวัสดุสํานักงานและวัสดคุอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ

คอมพิวเตอร

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 10,000        คาน้ํามันเช้ือเพลิง 10,000.-บาท

๒. งบลงทุน

๒.๑ คาครุภัณฑ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานกังบประมาณ)

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึนไป

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

๓. งบเงินอุดหนุน

๔. งบรายจายอื่น  

กิจกรรมยอยที่ ๑.๓ 200,000     

การขยายความม่ังคงใหกับแรงงานนอกระบบดวยมาตรา ๔๐

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 18,000       

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000        คาวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 บาท 6 ชั่วโมง 3,600 บาท 5 รุน

๑.๑.๒ คาใชสอย 130,000     

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 40,000        คาพาหนะผูเขารับการอบรมเหมาจาย จํานวน 200 บาท จํานวน 40 คน 5 รุน

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 90,000        คาอาหารกลางวัน มื้อละ 350 บาท จํานวน 1 มื้อ 40 คน 5 รุน เปนเงิน 70,000 บาท 

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม มื้อละ 50 บาท จํานวน 2 มื้อ 40 คน 5 รุน เปนเงิน 20,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 52,000       

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 52,000        คาวัสดุ 5 รุน ๆ 10,400 บาท รวม 52,000 บาท

๒. งบลงทุน

๒.๑ คาครุภัณฑ

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึนไป

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

๓. งบเงินอุดหนุน

๔. งบรายจายอื่น  

กิจกรรมหลักที่ 2  : อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเปนวิทยากรใหกับ 1,000,000   

คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชนและผูนําชุมชน

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 81,000        

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 81,000        คาตอบแทนวิทยากร  (6๐๐ บาท/ช่ัวโมง x ๖ ช่ัวโมง x 2 วัน x ๕ คร้ัง ) = 36,000 บาท 

คาตอบแทนวิทยากรกลุม จัดเปน 5 กลุม (วิทยากรกระบวนการ) (600บาท/ช่ัวโมง x 3 ช่ัวโมง x 5 คน x 1 

วัน x ๕ ครั้ง) = 45,000 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 899,400      

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 349,400      คาที่พักผูเขารวมอบรม จํานวน 400 คน (หองละ 1,000 บาท x 200 หอง) = 200,000 บาท       

คาที่พักเจาหนาที่ จํานวน 6 คน (หองละ 1,000 บาท x 3 หอง x 2 วัน x 5 ครั้ง) = 30,000 บาท   

คาพาหนะผูเขารวมอบรม (400 คน x 200 บาท) = 80,000 บาท                                        

คาเดินทางวิทยากร (5คน) (คาเดินทางไป-กลับ) คร้ังละ 1,000 บาท x 5 ครั้ง x5 คน) = 25,000 บาท

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ (240 บาท x 6 คน x 2 วัน x 5 คร้ัง) = 14,400 บาท

  (2) คาจางเหมาบริการ 142,000      คาจัดทํากระเปาสําหรับผูเขารวมอบรม  (400 ใบ x 280 บาท) = 112,000 บาท

คาเอกสารประกอบการอบรม  (400 ชุด x 75 บาท) = 30,000 บาท

  (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 408,000      คาอาหารผูเขารวมอบรม (2 วัน 1 คืน) (400 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)  = 360,000 บาท

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มผูเขารวมอบรม (40๐ คน x 30 บาท x 4 มื้อ) = 48,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 19,600       

  (๑)  วัสดุสํานักงาน 9,600          คาสมุดโนต ปากกา (40๐ คน x 24 บาท) = 9,600 บาท

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 10,000        คาน้ํามันเช้ือเพลิง (๒ คนั x ๑,000 บาท x ๕ คร้ัง) =10,000 บาท

๒. งบลงทุน

๒.๑ คาครุภัณฑ

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึนไป

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

๓. งบเงินอุดหนุน

๔. งบรายจายอื่น

กิจกรรมหลักที่ 3 : การสรางการรับรูดานกฎหมายดานการบังคับคดีและ 600,000     

กฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 36,000       

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 36,000        คาสมนาคุณวิทยากรเสวนา (๓ ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จํานวน ๒ คน จัด ๑๐ ครั้ง) เปนเงนิ ๓๖,๐๐๐บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานกังบประมาณ)

๑.๑.๒ คาใชสอย 412,000     

  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 200,000      คาพาหนะผูอบรม คนละ 200 บาท x 100 คน จัดโครงการ 10 คร้ัง เปนเงิน 200,000 บาท

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 212,000      คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท จํานวน  ๑๐๖ คน จัด ๑๐ ครั้ง) เปนเงิน ๑๕๙,๐๐๐บาท

คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๑๐๖ คน จัด ๑๐ ครั้ง) เปนเงิน ๕๓,๐๐๐บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 152,000     

  (1)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 70,000        คาเอกสารอบรมกฎหมาย เลมละ 70 บาท x 100 เลม x จัด 10 ครั้ง เปนเงนิ 70,000 บาท

82,000        คาใชจายประชาสัมพันธ วัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและวัสดุปายโครงการ ( 

๘,๒๐๐ บาท จัด ๑๐ ครั้ง) เปนเงนิ ๘๒,๐๐๐ บาท

๒. งบลงทุน

๒.๑ คาครุภัณฑ

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

  (๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทข้ึนไป

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

๓. งบเงินอุดหนุน  

๔. งบรายจายอื่น

หมายเหตุ

 ๑. เพื่อประโยชนในการประมวลผลขอมูลใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณเทาน้ัน  

    กรุณาอยาเพ่ิมประเภทรายการใหมโดยไมจาํเปน

  ๒. กรณีประสงคจะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ใหประสานงานกบัเจาหนาสํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุมจังหวัดกอน

  ๓. ตามแบบฟอรมฯ ใหเลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจาย และรายการท่ีมีงบประมาณเทานั้น 



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ 39 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
กิจกรรมหลัก  1. การพัฒนาทักษะดานภาษาเพ่ือการประกอบอาชีพ      วงเงิน : 29,280,000 บาท 
 2. การพัฒนาความพรอมของนักเรียน นักศึกษา กอนสูตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน 
 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศกึษาจังหวัดเชียงใหม (Big Data) 
 4. การพัฒนาครูและนกัเรียนดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา 
 5. การบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการดูแลสุขภาพและความเปนอยูสูการจัดการศึกษา
ทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทย และตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 
 6. การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน 
Smart City ของจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรชาติ พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
แผนงาน พัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศดานการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม , คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ตําแหนง : ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

สถานท่ีติดตอ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม    หมายเลขโทรศัพท : 053-218599 

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑)  ที่มา : จากปญหาระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายดานที่ต่ํากวาเปาหมายและ 
ไมสอดคลองกับทิศทางทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังมี
ปญหาเชิงคุณภาพ และ ผลิตภาพการผลิตแรงงานต่ําเมื่อเทียบกับตางประเทศ คนไทยสวนใหญกวา 20 ป 
ตําแหนงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (Positioning) กําหนดใหจังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางทางการศึกษา 
ในภูมิภาค (Education Hub) เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะดานอาชีพที่เหมาะสมใหกับนักเรียน 
นักศึกษาทุกระดับ การศึกษา และ นโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ใหเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
สอดรับกับแผนพัฒนาของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศไปสู Thailand 4.0 เปนการพัฒนาเมืองเพ่ือการ
อยูอาศัยในอนาคต โดยคํานึงถึงคุณภาพในดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การทองเที่ยว การเกษตร คุณภาพชีวิต 
สุขภาพ ความปลอดภัย เศรษฐกิจและสังคม โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยบริหารจัดการ เพ่ือใหเมืองเชียงใหม
เปนเมืองท่ีเหมาะสมตอการอยูอาศัย คุณภาพชีวิตท่ีดี มีวินัย ปลอดภัย ไมมีอาชญากรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู
และเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม มีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ใน
ทุกระดับ รวมกับหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตข้ึน 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ :  
 1. หลักสูตรการเรียนการสอนปกติไมสามารถผลิตบุคลากรเพื่อเขาสูตลาดแรงไดตรง
กับความตองการและไมตอบสนองตอการพัฒนาของพ้ืนที่ รวมถึงผู เรียนและประชาชนยังขาดทักษะ 
ดานภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ 

 
2. แรงงานฝมือ... 
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 2. แรงงานฝมือมีจํานวนนอย ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  
ขาดการสงเสริมดานการทํางานและอาชีพ 
 3. จังหวัดเชียงใหมยังขาดระบบฐานขอมูลการศึกษา ที่สามารถนํามาใชตอบโจทย
เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 4. การเคลื่อนยายกําลังคนเขามาอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิด
ความหลากหลายของประชาชนและแนวโนมของผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะมีปญหาความเปนอยูจากการอยู
รวมกันของประชาชนตางวัฒนธรรม และปญหาการดูแลสุขภาพ 

   ความเรงดวน :  
 1. การเตรียมความพรอมของประชากรกอนเขาสูตลาดแรงงานถือเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและมีความจําเปน โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมที่ถูกกําหนดใหเปน SMART CITY และ 
เมืองทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ ประชาชนจึงมีความจําเปนตองมีทักษะดานภาษาตางประเทศเพื่อใชใน 
การสื่อสารและการประกอบอาชีพรองรับการพัฒนาของจังหวัด 
 2. ความจําเปนเรงดวนมากที่สุดที่จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานดูแลสุขภาพ
และความเปนอยูสูโดยผานการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูใน
จังหวัดเชียงใหม 
 3. ความจําเปนเรงดวนมากที่สุดที่ตองเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City  
ของจังหวัดเชียงใหมใหกับ เยาวชน นักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษามีความสําคัญอยางเพราะตองรองรับ
การเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม 

 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
   1. เพ่ือพัฒนาทกัษะดานภาษาที่มีความจําเปนในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ   
   2. เพ่ือพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะที่จําเปนในการประกอบ
อาชีพแขนงตางๆกอนเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ 
   3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม (Big Data) ใหมีขอมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบันและใชในการวางแผนขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมให
เกิดประสิทธิภาพ 
   4. เพ่ือพัฒนาประชาชนโดยใชกรอบแนวคิดแบบสตีม (STEAM) สรางนวัตกรรมลานนา
เพ่ือรองรับการเปน Smart City 
      5. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลาง
สังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 
     6. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครู และบุคลากรที่
เก่ียวของ ใหเปนพลเมืองที่ดีใน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Active Learning 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
 

(2.3) ประเภทของโครงการ... 
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  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป  เร่ิมตน ตุลาคม 2562  สิ้นสุดกันยายน 2563 
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 

  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย : ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , ผูเรียนระดับอาชีวศึกษา, 

ผูเรียนในระดับการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ประชาชนท่ัวไป 
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : สวนราชการ ผูปกครองนักเรียน 

 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด : 
   1. รอยละ 80 ของผู เข ารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะด านภาษาที่มีความจําเปน 
ในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น 
   2. รอยละ 90 ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่ เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอนสู
ตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน 
   3. จังหวัดเชียงใหมมีฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data) 
   4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบสตีมเพ่ือสรางนวัตกรรมลานนา ที่มุงสราง
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ไมต่ํากวา 6 ชุดกิจกรรม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนา
วิชาชีพเพ่ือการจัดการเรยีนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพ่ือสรางนวัตกรรมลานนา ไมนอยกวา 200 คน 
   5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศท่ีอาศัยอยูในจังหวัด 
   6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน 
Active Learning เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม 

  (๔.๒)  ผลผลิต 
   1. ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาที่มีความจําเปนในการสื่อสารและการ
ประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น 
   2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอนสูตลาดแรงงานในประเทศ
และกลุมประเทศอาเซียน 
   3. ฐานขอมูลทางการศกึษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม 
   4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบสตีมเพ่ือสรางนวัตกรรมลานนา ที่มุงสราง
นวัตกรรมเชิงพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการจัดการ
เรียนรูดวยกรอบแนวคดิแบบสตีมเพ่ือสรางนวัตกรรมลานนา 
   5. ได รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศท่ีอาศัยอยูในจังหวัด  
   6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน 
Active Learning เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม 
 

/ (๔.3) ผลลัพธ : ................ 
 
 



-4- 
 

  (4.3) ผลลัพธ :  
   1. ผูเรียน/ประชาชนมีความรูและทักษะการใชภาษาที่มีความจําเปนเพ่ือการสื่อสาร
และการประกอบอาชีพ 
   2. จังหวัดเชียงใหม มีนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูเชียงใหม นครแหงความคิดสรางสรรค 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศกาวสูสังคมผูมีรายไดสูง คนรุนใหมมีอาชีพและรายไดอยางพอเพียง 
   3. จังหวัดเชียงใหมมีขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพ่ือใชใน
การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล อยางมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย 
คุณภาพ โอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
   4. ครูและนักเรียน ไดดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนากรอบแนวคิดสะตีมเพื่อสราง
นวัตกรรมลานนา ไดพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร ศิลปะศาสตร และ
คณิตศาสตร ที่เชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมลานนา และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามกรอบแนวคิดสตีมเพ่ือ
สรางนวัตกรรมลานนาในบรบิทของตนเอง 
   5. เยาวชน ประชาชน มีทักษะดานสุขภาพและความเปนอยูและทักษะดานการดูแล
ผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศท่ีอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม สังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัย
อยูในจังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเปนอยู 
   6. ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเปนพลเมืองรองรับการเปน Smart City 
ของจังหวัดเชียงใหม บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning 
เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม 

  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก : ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีทักษะดานภาษาเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ
และการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เตรียมความพรอมเขาสูการเปน SMART CITY และการเปนเมืองทองเที่ยวที่
สําคัญของประเทศ 
   เชิงลบ : -ไมมี- 

   (๕) แนวทางการดําเนนิงาน   
กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักท่ี 1  การพัฒนาทักษะดานภาษาเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาความพรอมของนักเรียน 
นักศึกษา กอนสูตลาดแรงงานในประเทศและกลุม
ประเทศอาเซียน 
งบประมาณ 2,780,000 บาท 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 




 

   

กิจกรรมหลัก ท่ี ๓  การพัฒนาระบบฐานขอมูลทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม (Big Data) 
งบประมาณ 6,000,000 บาท 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 



 
   

กิจกรรมหลักที่ 4 ... 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ ๔ การพัฒนาครูและนักเรียนดวยกรอบ
แนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา (Teacher 
and Student development by STEAM 
Framework for the Creation of Lanna 
Innovation) 
งบประมาณ 4,500,000 บาท 
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม 


 

   

กิจกรรมหลักที่  ๕ การบูรณาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยดานการดูแลสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาท ามกลางสั งคมผู สู งอายุ ชาวไทยและ
ตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม 
งบประมาณ 6,000,000 บาท 
หน วยดําเนินการ : สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม 

    

กิ จกรรมห ลัก ท่ี  6  การพัฒ นาการจัดการศึ กษ า 
ขั้นพื้ นฐานผาน Active Learning เพ่ือเตรียมความ
พรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 8,500,000 บาท 
หน วยดําเนินการ : สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม 

    

 

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 

 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 29,280,000 บาท 
  (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 

 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนญุาตตามกฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
 
 
 

(8.2)  แบบรปูรายการ... 
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  (๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
      ไมมี 
  (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนคิการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มพีรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง 
  มปีระสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
        ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
        อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
        คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
 (๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
        ไมตองทํารายงานการศึกษา 
        ตองทํารายงานการศึกษา 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ย่ังยืนของโครงการ :  

  ดําเนินการติดตามและประเมินการดําเนินโครงการทุกระยะเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรม
เปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังมีการประเมินผลแตละกิจกรรมเพ่ือดูผลลัพธและขยายผล
กิจกรรมใหแกกลุมเปาหมายท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :  
  - 



หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต : 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาท่ีมีความจ าเป็นในการส่ือสารและการประกอบอาชีพ มีทักษะ
การใช้ภาษาท่ีดีข้ึน
            2. นักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงานในประเทศและกลุ่มประเทศ
อาเซียน
            3. ฐานข้อมูลทางการศึกษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม่
            4. สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมเพ่ือสร้างนวัตกรรมล้านนา ท่ีมุ่งสร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือการจัดการเรียนรู้ด้วยกรอบแนวคิดแบบ
สตีมเพ่ือสร้างนวัตกรรมล้านนา
            5. ได้รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่สู่การจัดการศึกษาท่ามกลางสังคม
ผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด 
            6. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผ่าน Active Learning เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ : ยกรระดับคุณภาพชีวิคประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักท่ี 3 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Big Data) 6,000,000          
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 จัดซ้ือจัดจ้างระบบและฮาร์ดแวร์ระบบ พร้อมอบรมการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบ 5,800,000
1. งบด าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
 (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,250,000

200,000  -  ระบบข้อมูลสถานศึกษา (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  ระบบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  ระบบข้อมูลประชากรวัยเรียน (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  ระบบข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  ระบบข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการศึกษา GIS (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  ระบบข้อมูลสถิติทางการศึกษา (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  ระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  ระบบรายงานและพิมพ์รายงานในรูปแบบต่างๆ (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)
200,000  -  หน้าเวปไซต์ระบบ (เหมาพัฒนาและติดต้ังระบบฐานข้อมูล)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
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50,000  -  ระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์ห้องเซิฟเวอร์)
200,000  -  ปรับปรุงห้อง (ปรับปรุงและติดต้ังอุปกรณ์ห้องเซิฟเวอร์)

 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,083,000
90,000  -  ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 300 3 วัน
30,000  -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100 คนๆ  100 บาท 3 วัน

150,000  -  ค่าพาหนะ 100 คนๆ ละ 500 บาท 3 วัน
150,000  -  ค่าห้องพัก 50 ห้องๆ ละ 1,000 บาท 3 วัน

43,000  -  ค่าวัสดุและเอกสาร
120,000  -  ค่าอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ

 (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 500,000  -  ระบบอินเตอร์เน็ต (ติดต้ังและเช่าใช้ 3 ปี)
2. งบลงทุน
 2.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,467,000          
 2.1.2 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,402,200          

1,050,000           -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 3 เคร่ืองๆ ละ 350,000 บาท

410,000             

 -  ตู้ส าหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบท่ี 1 1 ตู้ๆ ละ 410,000 
บาท

200,000             

 -  แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้Enclosure/Chassis แบบท่ี 1 1 
เคร่ืองๆ ละ 200,000 บาท

60,000                -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 2 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท

42,000                -  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 2 เคร่ืองๆ ละ 21,000 บาท

15,000                -  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 2
8,000                  -  เคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

530,000              -  อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
15,200                -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 4 ชุดๆ 

ละ 3,800 บาท

72,000                -  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 3 ชุดๆ ละ 24,000 
บาท

 2.2.2 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 64,800              
64,800                -  เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 2 เคร่ืองๆ ละ 32,400 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2  จัดประชุมหัวหน้าส่วน/หน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐ/ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
จังหวัดเชียงใหม่

100,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน  
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)  
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 40,000  - ค่าพาหนะ 80 คน*500บาท ไป-กลับ
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 32,000  - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดืม (80 คน*1วัน*400 บาท= 32,000บาท)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ  
  (๑)  วัสดุส านักงาน 28,000   - ค่าวัสดุ/เอกสารส าหรับด าเนินการ

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 ประชุมคณะกรรมการก าหนด TOR ระบบ/Hardware ระบบ 50,000              
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 12,000  - ค่าท่ีพัก 2 คืน 5 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท 
      7,500  - ค่าพาหนะ จ านวน 15 คน คนละ 500 บาท 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 18,000  - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดืม (15 คน*3 วัน*400 บาท)    
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 12,500   - ค่าวัสดุ/เอกสารส าหรับด าเนินการ
กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 ติดตามประเมินผลโครงการ 50,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 12,000  - ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 10 คน 5 วัน คนละ 240 บาท

25,000  - ค่าพาหนะ จ านวน 10 คน 5 วัน คนละ 500 บาท 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 13,000   - ค่าวัสดุ/เอกสารส าหรับด าเนินการ

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณท่ีรับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการท่ีมีงบประมาณเท่าน้ัน 



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด 
         ลําดับความสําคัญ  37  

ช่ือโครงการ   : โครงการเดินตามรอยเทาพอ 
กิจกรรมหลัก : การอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วงเงิน  4,692,000  บาท 
ยุทธศาสตรชาติ  : ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ประเด็นการพฒันาของจังหวัด : ประเดน็ที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
แผนงาน   : แผนงานท่ี 6 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยดําเนินการ : มณฑลทหารบกที่ 33 รวมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
 
ผูรับผิดชอบ : พลตรี สาธิต ศรสีุวรรณ  ตําแหนง  ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 

       สถานท่ีติดตอ  285 คายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง  จว.ช.ม. 
       หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 053 - 249345  
(1) หลักการและเหตุผล 

        (1.1) ท่ีมา : ตามที่รัฐบาลไดกําหนดแผน ในการพัฒนาประเทศ โดยไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ เพื่อเปน
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหไปสูเปาหมาย ตามวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งเรียกวา ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย  6 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลาง
พัฒนา” ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ํา และ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม เพื่อปรับระบบการผลิต
การเกษตรใหสอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เนนการสรางองคความรูทาง
วิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบมีสวนรวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ ในการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรมีความปลอดภัยไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และขยายโอกาสในการเขาถึงพ้ืนท่ีทํากินของประชาชน รวมทั้ง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนสําคัญ  
        (1.2) สรุปสาระสําคัญ  
                     สภาพปญหา/ความตองการ : ปจจุบันครัวเรือนที่อยู ในภาคการเกษตรในพ้ืนที่ของจังหวัด
เชียงใหม มีจํานวนกวา  134,426 ครัวเรือน มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน 1,835,425  ไร  ดังนั้นงานในดานการ
สงเสริม องคความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเดินตามรอยเทาพอ จึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใน
การสงเสริมใหเกษตรกรผูมีรายไดนอย ไดมีการพัฒนาองคความรูทางดานการเกษตรท่ีหลากหลาย และสามารถนําไป
สรางอาชีพสรางรายไดเพ่ิมเติมใหแกครอบครัว ซึ่งจะเปนไปตามแผนยุทธศาสตรในการเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะชวยใหการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม บรรลุเปาหมาย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตามลําดับตอไป  โดยในหวงที่ผานมา 
หนวยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 รวมทั้ง มณฑลทหารบกที่ 33 และหนวยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดมี
การดําเนินงานโครงการเดินตามรอยเทาพอ โดยไดสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกกําลัง
พลของหนวย และไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายพื้นที่   สามารถที่จะใช
เปนฐานการเรียนรู และขยายผลโครงการเดินตามรอยเทาพอ สูประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม ไดเปนอยางดี 
                     ความเรงดวน  : - 
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 (2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
      (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ: 

 1. เพื่อเผยแพรขยายผลองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเดินตามรอยเทาพอ  
สูประชาชนของจังหวัดเชียงใหม 
 2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพ และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได 
 3. เพ่ือ ใหประชาชนไดนําองคความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต
และมีความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยการสรางรายไดเพ่ิมและลดคาใชจายภายในครัวเรือน     
                 (2.2) สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม                  โครงการใหม 
       (2.3) ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา   ดําเนินการการปกติ 
        (2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1  ป  เริ่ม ตุลาคม 2562   สิ้นสุด กันยายน 2563 

         (2.5) สถานที่ดําเนินโครงการ : มณฑลทหารบกที่ 33 และ กองพลทหารราบที่ 7 
  (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

       (3.1) กลุมเปาหมาย       : ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม  
         (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย  :    - 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
      (4.1) เปาหมายโครงการ 
    ตัวชี้วัด :   
   1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความสามารถในการดําเนินงานตามโครงการรอยเทาพอ 
สามารถนําไปใชประกอบอาชีพได 
   2. ผูเขารวมโครงการสามารถสรางรายไดเพิ่มจากการดําเนินโครงการ 
   3. ผูที่เขารวมโครงการสามารถไปขยายผลตอ ในพ้ืนที่ หมูบาน ชุมชน ของตนเอง 
      (4.2) ผลผลิต :  
   1. ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความรูตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความรูและทักษะอาชีพดานการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
      (4.3) ผลลัพธ :  
                               1. ประชาชนที่เขารวมโครงการ สามารถนําแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในการดําเนินชีวิตได 
                               2. ประชาชนท่ีเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพสรางรายไดจากการ
ดําเนินงานโครงการไดอยางเปนรูปธรรม 
  

                 (4.4) ผลกระทบ :    
   เชิงบวก  : สามารถขยายผลโครงการเดนิตามรอยเทาพอ สูชุมชน /หมูบานของจังหวัดเชียงใหม 

และสรางรายไดลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม สรางภูมิคุมกันของชุมชนตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึน 
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(5) แนวทางการดําเนินงาน 
        (5.1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ จํานวน 1 คร้ัง/ 1 แหง 
        (5.2) จัดฝกอบรมประชาชน ตามโครงการเดินตามรอยเทาพอ  8 รุน ( 8 โครงการ  ) 
                       โครงการละ 4 วัน  

          (5.2.1) การอบรมศนูยการเรียนรูเกษตรอินทรีและการเพาะเมล็ดพันธุ    60 คน 
     (5.2.2) การอบรมและสงเสริมเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      60 คน 
     (5.2.3) การอบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงไกพื้นเมือง พันธุกระดูกดํา    60 คน 
     (5.2.4) การอบรมและสงเสริมการเลี้ยงหมูปาและสุกรพันธุเหมยซาน    60 คน 
     (5.2.5) การอบรมและสงเสริมการเลี้ยงเปดพันธุไข                                    60 คน 
              (5.2.6) การอบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงกบนา                                    60 คน 
     (5.2.7) การอบรมและการเพาะเห็ดนางฟา                                    60 คน 
     (5.2.8) การอบรมและสงเสริมการเลี้ยงจ้ิงโกรง                                    60 คน 

        (5.3) อํานวยการ ติดตาม ใหคาํปรึกษาและ รายงานผล 
 

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค. - ก.ค.63 ส.ค.-ก.ย.63 หมายเหตุ 
1. จัดการประชุมเตรียมการ 
2.จัดการฝกอบรม 

      2.1 การอบรมศูนยการเรียนรู
เกษตรอินทรีและการเพาะเมล็ดพันธ    

                 2.2 การอบรมการเลี้ยงปลาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

    2.3การอบรมการเพาะเลี้ยงไก
พ้ืนเมือง พันธุกระดูกดํา     

    2.4การอบรมการเลี้ยงหมูปาและ
สุกรพันธุเหมยซาน                

    2.5การอบรมการเลี้ยงเปดพันธุไข    
                 2.6การอบรมการเพาะเลี้ยงกบนา                                   

   2.7การอบรมการเพาะเห็ดนางฟา 
    2.8การอบรมการเลี้ยงจ้ิงโกรง 

3. ประเมินผล 
 

    

          (6) วิธีการดําเนินงาน       ดําเนินการเอง        จางเหมา 
          (7) วงเงินของโครงการ  จํานวน  4,863,200  บาท  

 
 
 
 
 

 



-4- 
 

 
รายการ 

 

 
งบประมาณ 

 
เงินนอกงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 4,692,000   
งบดําเนินงาน 

 คาตอบแทน 

 คาใชสอย 

 คาวัสดุ 

 คาสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 

 คาครุภัณฑ 

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
งบเงนิอุดหนุน 
งบรายจายอ่ืน 

 
378,000 

2,909,700 
1,404,300 

 

 

  
           (8) ความพรอมของโครงการ 
      (8.1) พ้ืนทีด่ําเนินโครงการ  
            ดําเนนิการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนนิการหรือ
ไดรบัอนุญาต ตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที 
            อยูระหวางเตรยีมการ หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ
แลว อยูระหวางจัดเตรยีมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรยีมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
            อยูระหวางการศกึษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
      (8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
              มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)  
                                 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) 
                                 ไมมี 
      (8.3) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ 
             ๏ บุคลากรมปีระสบการณ     ทั้งหมด  บางสวน   ไมมปีระสบการณ   
             ๏ เคร่ืองมือดําเนินการ       มีพรอมดําเนินการไดทันที 
                                              มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม   
        ไมมีตองจัดหาเพ่ิมเติม 
             ๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
                  มีประสบการณปานกลาง       
        ไมมีประสบการณ 
        (8.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
    ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
    อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
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      (8.5) รายงานการศกึษาความเหมาะสม (FS) 
    ไมตองทํารายงานการศึกษา 
    ตองทํารายงานการศกึษา 
   
 (9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ     
 (10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี 
 

................................................................................... 

 



งบรายจาย - รายการ ป 2562 ป 2563 คําช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม

แผนงานท่ี 6 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต : 

   1. ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมีความรูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

   2. ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมีความรูและทักษะอาชีพดาน

การเกษตรเพ่ิมข้ึน

โครงการ : เดินตามรอยเทาพอ

กิจกรรมหลัก :  การอบรมใหความรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมยอยท่ี 1. การอบรมศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีและการ

เพาะเมล็ดพนัธุ จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน 593,600      

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน 42,000         

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,000         คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)

28,000         คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 200 บาท (5 คน)

1.1.2 คาใชสอย 306,600       

   (1) คาจางเหมาบริการ 36,000         เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 240 เลม ๆ ละ 150 บาท 

168,000       คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงเพาะเมลด็พันธุ จํานวน 8 โรง ๆ ละ 21,000 บาท 

   (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,400           คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ) 

16,800         คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ) 

8,400           คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน) 

8,000           จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท 

16,000         คาเชาสถานที่ฝกอบรม  4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท 

20,000         คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท

1,000           คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 250 บาท

24,000         คาพาหนะเดนิทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

1.1.3 คาวัสดุ 245,000       

  (1) คาวัสดุสํานักงาน 5,000           วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 1,250 บาท

  (2) คาวัสดุการเกษตร 240,000       เม็ดพันธุ จํานวน 240 คน ๆ ละ 1,000.- บาท

กิจกรรมยอยท่ี 2. การอบรมและสงเสริมเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน 1,094,800   

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน 56,000         

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,000         คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)

42,000         คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (6 คน)

1.1.2 คาใชสอย 594,800       

   (1) คาจางเหมาบริการ 36,000         เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 240 เลม ๆ ละ 150 บาท 

456,200       คาจางเหมาจัดทําบอเล้ียงปลา จํานวน 8 บอ ๆ ละ 57,025 บาท

   (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,400           คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)

16,800         คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)

8,400           คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)

8,000           จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท 

16,000         คาเชาสถานที่ฝกอบรม  4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท 

หนวย : บาท

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)



งบรายจาย - รายการ ป 2562 ป 2563 คําช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

20,000         คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท

1,000           คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 250 บาท

24,000         คาพาหนะเดนิทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

1.1.3 คาวัสดุ 444,000       

  (1) วัสดุสํานักงาน 5,000           

  (2) วัสดุการเกษตร 439,000       ลูกพันธุปลา ประเภทคละพันธุ จํานวน 1,097,500 ตัว ๆ ละ 0.40  บาท

กิจกรรมยอยท่ี 3. การอบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

พันธุกระดูกดํา จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน 614,100      

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน 42,000         

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,000         คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)

28,000         คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 200 บาท (5 คน)

1.1.2 คาใชสอย 456,100       

   (1) คาจางเหมาบริการ 317,500       คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงไก จํานวน 10  เรอืนโรง ๆ ละ 31,750 บาท

36,000         เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 240 เลม ๆ ละ 150 บาท 

   (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,400           คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)

16,800         คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)

8,400           คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)

8,000           จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท 

16,000         คาเชาสถานที่ฝกอบรม  4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท 

20,000         คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท

1,000           คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 250 บาท

24,000         คาพาหนะเดนิทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

1.1.3 คาวัสดุ 116,000       

  (1) วัสดุสํานักงาน 5,000           

  (2) วัสดุการเกษตร 111,000       ลกูพันธุไกประเภทอายุระหวาง 3 สปัดาห - 1 เดอืน 1,110  ตัว ๆ ละ 100  บาท

กิจกรรมยอยท่ี 4. การอบรมและสงเสริมเลี้ยงหมูปาและสุกรพนัธุ

เหมยซาน  จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน 662,100      

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน 56,000         

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,000         คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)

42,000         คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (6 คน)

1.1.2 คาใชสอย 441,100       

   (1) คาจางเหมาบริการ 308,500       คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงสุกร จํานวน 10  เรอืนโรง ๆ ละ 30,850บาท

30,000         เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 500 บาท 

   (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,400           คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)

16,800         คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)

8,400           คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)

8,000           จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท 

16,000         คาเชาสถานที่ฝกอบรม  4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท 

20,000         คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท

1,000           คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 250 บาท

24,000         คาพาหนะเดนิทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท



งบรายจาย - รายการ ป 2562 ป 2563 คําช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

1.1.3 คาวัสดุ 165,000       

  (1) วัสดุสํานักงาน 5,000           

  (2) วัสดุการเกษตร 160,000        คาลูกสุกรพันธุ (หมูปา และ เหมยซาน) อัตราเฉลี่ย 2 พันธุ จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 3,200  บาท

กิจกรรมยอยท่ี 5. การอบรมและสงเสริมเลี้ยงเปดพนัธุไข 

จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน 517,600      

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน 56,000         

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,000         คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)

42,000         คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (6 คน)

1.1.2 คาใชสอย 368,600       

   (1) คาจางเหมาบริการ 254,000       คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงเปด จํานวน 10  เรอืนโรง ๆ ละ 25,400 บาท

12,000         เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 200 บาท 

   (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,400           คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)

16,800         คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)

8,400           คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)

8,000           จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท 

16,000         คาเชาสถานที่ฝกอบรม  4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท 

20,000         คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท

1,000           คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 250 บาท

24,000         คาพาหนะเดนิทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

1.1.3 คาวัสดุ 93,000         

  (1) วัสดุสํานักงาน 5,000           

  (2) วัสดุการเกษตร 88,000         คาลูกเปดพันธุไข ตัวละ 40 บาท จํานวน 2,200  ตัว

กิจกรรมยอยท่ี 6. การอบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงกบนา จํานวน

 1 รุน ๆ ละ 4 วัน

1. งบดําเนินงาน 425,600      

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน 42,000         

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,000         คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)

28,000         คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 200 บาท (5 คน)

1.1.2 คาใชสอย 297,600       

   (1) คาจางเหมาบริการ 186,000       คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงกบนาด จํานวน 10  เรอืนโรง ๆ ละ 18,600 บาท

9,000           เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 150 บาท 

   (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,400           คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)

16,800         คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)

8,400           คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)

8,000           จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท 

16,000         คาเชาสถานที่ฝกอบรม  4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท 

20,000         คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท

1,000           คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 250 บาท

24,000         คาพาหนะเดนิทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

1.1.3 คาวัสดุ 86,000         

  (1) วัสดุสํานักงาน 5,000           

  (2) วัสดุการเกษตร 81,000         คาพอ + แม พันธุ กบ เปนคู ๆ ละ 500  บาท จํานวนน 162  คู



งบรายจาย - รายการ ป 2562 ป 2563 คําช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

กิจกรรมยอยท่ี 7 การอบรมและการเพาะเห็ดนางฟา 

จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน 298,600      

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน 28,000         

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,000         คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)

14,000         คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (2 คน)

1.1.2 คาใชสอย 129,300       

   (1) คาจางเหมาบริการ 23,100         คาจางเหมาจัดทําเรือนเพาะเห็ด จํานวน 10  เรอืนโรง ๆ ละ 2,310 บาท

3,600           เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 60 บาท 

   (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,400           คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)

16,800         คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)

8,400           คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)

8,000           จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท 

16,000         คาเชาสถานที่ฝกอบรม  4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท 

20,000         คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท

1,000           คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 250 บาท

24,000         คาพาหนะเดนิทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

1.1.3 คาวัสดุ 141,300       

  (1) วัสดุสํานักงาน 5,000           

  (2) วัสดุการเกษตร 136,300       คากอนเช้ือเห็ด กอนละ 100  บาท จํานวนน 1,363 กอน

กิจกรรมยอยท่ี 8. การอบรมและสงเสริมเลี้ยงจิ้งโกรง 

จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน 485,600      

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1.1.1 คาตอบแทน 56,000         

  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,000         คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)

42,000         คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (6 คน)

1.1.2 คาใชสอย 315,600       

   (1) คาจางเหมาบริการ 207,000       คาจางเหมาจัดทําเรือนจ้ิงโกรง จํานวน 10  เรอืนโรง ๆ ละ 20,700 บาท

6,000           เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 100 บาท 

   (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 8,400           คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)

16,800         คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)

8,400           คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)

8,000           จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท 

16,000         คาเชาสถานที่ฝกอบรม  4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท 

20,000         คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท

1,000           คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 250 บาท

24,000         คาพาหนะเดนิทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

1.1.3 คาวัสดุ 114,000       

  (1) วัสดุสํานักงาน 5,000           

  (2) วัสดุการเกษตร 109,000       คาลูกจิ้งโกรง จํานวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ 1,090 บาท



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ 35 

ชื่อโครงการ : โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
กิจกรรมหลัก ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน         วงเงิน : 12,352,000 บาท  
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

แผนงาน  ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวยประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม 
หนวยดําเนินการ :  

1. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6     
2. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
4. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม   

ผูรับผิดชอบ : นางสุธารา  ยินดีรส   ตําแหนง : รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน  
สถานท่ีติดตอ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 164 หมู 3 ตําบลดอนแกว อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม    
หมายเลขโทรศัพท 081-6890197 
 (๑)  หลักการและเหตุผล 
        (๑.๑) ที่มา : ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตาง ๆ (สิ่งแวดลอม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
มนุษย สามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และกําลัง
แรงงานมนุษย เปนตนจะเห็นไดวา ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม นอกจากนี้
ทรัพยากรแตละดานยังมีความสัมพันธและมีผลกระทบตอกันและกัน หากอยูในสภาพที่ไมสมดุล  

ทรัพยากรดินหมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปรสภาพหรือสลายตัว
ของหินแรธาตุ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคลากันตามธรรมชาติรวมกันเปนชั้นบาง ๆ เม่ือมีน้ําและอากาศที่เหมาะสมก็
จะทําใหพืชเจริญเติบโตและยังชีพอยูได   "ทรัพยากรที่ดิน"  เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการดาํรงชีพของมนุษย 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีตองใชที่ดินเปนปจจัยหลักการเพ่ิมขึ้นของประชากร ประกอบกับความตองการ
ใชที่ดิน เพ่ือใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื่นก็มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้น เชน การพัฒนาเมือง เขตอุตสาหกรรม เปนตน 
ดังน้ัน ปญหาที่เกิดขึ้นในการใชประโยชนที่ดิน คือ การนําพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรมาใชในการขยายเมือง การนํา
พื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรมาใชในการเกษตร การใชประโยชนจากท่ีดินที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทําใหเกิด
ปญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอทรัพยากรอื่นๆ เชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสรางความเสียหายตอภาคเกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ    

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : ปญหาทรัพยากรดินสวนใหญถูกทําลายใหสูญเสียความอุดม
สมบูรณ หรือตัวเนื้อดินไปเนื่องจากการกระทําของมนุษย และการสูญเสียตามธรรมชาติทําใหเราไมอาจใชประโยชน
จากดินไดอยางเต็มประสิทธิภาพ การสูญเสียดินเกิดไดจากการกัดเซาะและพังทลายโดยน้ํา การตัดไมทําลายปา  
การเผาปา ถางปาทําใหหนาดินเปด และถูกชะลางไดงายโดยน้ําและลมเม่ือฝนตกลงมา น้ําก็ชะลางเอาหนาดินที่อุดม
สมบูรณไปกับนํ้า ทําใหดินมีคุณภาพเสื่อมลง การเพาะปลูกและเตรียมดินอยางไมถูกวิธี การเตรียมที่ดินทําการ
เพาะปลูกนั้นถาไมถูกวิธีก็จะกอความเสียหายกับดินไดมากตัวอยางเชน การไถพรวนขณะดินแหงทําใหหนาดินที่
สมบูรณหลุดลอยไปกับลมได หรือการปลูกพืชบางชนิดจะทําใหดินเสื่อมเร็ว การเผาปาไม หรือตอขาวในนา จะทําให
ฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับดินมาก 
 

ความเรงดวน … 
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 ความเรงดวน : จะเห็นไดวาทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธตอทรัพยากรดินเปนอยางมาก 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมจะสงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เนื่องจากพื้นที่ปาที่สมบูรณมี
ความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาการเกิดดิน และการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน  นอกจากนี้ยังชวยลดพ้ืนที่การเกิด
การชะลางพังทลายของดินอีกดวย ดังน้ันการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน จึงเปนทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบรูณ และยั่งยืน        

 
 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  :  
    ๑. เพื่อฟนฟูและปรับปรุงสภาพความอุดมสมบูรณของดนิ 
    ๒. เพื่อเผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินและน้ํา  
    ๓. เพื่อปองกันการพังทลายและรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีตลิ่งริมลําน้ํา 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                            โครงการใหม 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป   เร่ิมตนป ตุลาคม 2562  สิ้นสุดป กันยายน 2563 
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑)  กลุมเปาหมาย : ประชาชนทั่วไป เกษตรกร 
   (๓.๒)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ ประชาชนท่ัวไป เกษตรกร 

 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑)  เปาหมายโครงการ 
 ๑. รอยละของพ้ืนที่ไดรับการพัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ําที่ไดจัดทําตามมาตรการใน
การอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รอยละ 75 
 ๒. พ้ืนที่สูงไดรบัการสงเสริมการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน ๕ แหง 
 ๓. รอยละของจํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูดานการปรบัปรุงบํารงุดินรอยละ 75 
 ๔. จํานวนเข่ือนปองกันตลิงท่ีไดรับการกอสรางเพ่ือลดการกัดเซาะตลิ่ง  1  แหง 
  (๔.๒)  ผลผลิต : ดินและนํ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดรับการอนุรักษฟนฟูในการปลูกหญาโดยการ
มีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 
  (๔.๓) ผลลัพธ : 
   ๑. พื้นท่ีไดรับการขยายผลใหมีการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําตามมาตรการในการ
อนุรักษดินและน้ําอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
   ๒. ประชาชนในพ้ืนที่ ริมตลิ่งไดรับประโยชนจากการพัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีโอกาสในการสรางรายไดเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

(4.4) ผลกระทบ... 
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  (๔.๔)  ผลกระทบ : 
   เชิงบวก :   
   1. ลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากปญหาการชะลางพังทลายของดิน 
                             2. เกษตรกรในพ้ืนที่สูงไดรับการขยายผลเพ่ือจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ 
                             3. เกษตรกรไดรบัองคความรูดานการปรบัปรุงบํารุงดิน 
                             4. ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสูญเสียของประชาชนในพ้ืนที่ริมตลิ่ง  
รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีโอกาสในการประกอบอาชีพ และสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
   เชิงลบ :  
   ในเบื้องตนการพัฒนาและการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งอาจจะสงผลกระทบและกอใหเกิด
ความไมสะดวกกับประชนในการสัญจรและการประกอบอาชีพ 
   (๕)  แนวทางการดําเนินงาน :  
  5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ปองกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแมน้ํา งบประมาณ 9,390,000บาท 
หนวยดําเนินงาน  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม    
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

๑. กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริมลําหวยแมโปง  
    บานหวยอาง ม.6 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒. การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล     
 

  5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินใหชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 1,212,000 บาท   หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

๑.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู ดานการ
อนรุักษดินและน้ําใหชุมชนพ้ืนท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม 

 
 

 
 

 
 

 
 

๒.  การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเพาะหญาแฝกใน
ชุมชนพื้นที่สูง 

    

๓. สนับสนุนการจัดทําแปลงเพาะหญาแฝกในชุมชนพ้ืนที่สูง     
๔. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล     
 

  5.3 กิจกรรมหลักที่  3 จัดระบบอนุ รักษดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
งบประมาณ 1,270,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 /สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม 
  

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

๑. วางแผนการวางระบบอนุรักษดินและน้ําตามมาตรการ
อนรุกัษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

  
 

 
 

 
 

๒.  จัดทาํระบบอนุรักษดินและน้ํา     

๓.  การสาธิตและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษดิน
และน้ํา 

  
 

  

 5.4 กิจกรรมหลกัที่ 4... 
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   5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 พัฒนาพื้นที่เพ่ือปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน งบประมาณ 480,000 บาท  
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

๑.  สงเสริมการปลูกปอเทืองเพ่ือจัดทําปุยพืชสดและการ
พัฒนาเพ่ือการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

 
 

  
 

 
 

๒.  การสาธิตไถกลบปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน     
 
 (๖)  วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 12,352,000. - บาท 
 (๘) ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
     ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือ
ไดรบัอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
     อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
  (๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรปูแบบรายการท่ีใช) .................... 
     ไมมี 
  (๘.๓)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเตมิ 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

  ตองทํารายงานการศึกษา 
 
 
 

(9) วิธีการบริหารจัดการ... 
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   (๙)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน
ของโครงการ :  

         ๙.๑ การบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ 
               (๑) กรณีโครงการงบลงทุนที่เปนท่ีดิน สิ่งกอสราง และครุภัณฑใหระบุหนวยงานของรัฐและ/

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ที่จะสงมอบให พรอมท้ังแนบหนังสือขอรับมอบพัสดุจากหนวยงานของรัฐ
และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี 

  (๒) กรณีโครงการอบรม ประชุม สัมมนา หรือ อ่ืน ๆ ใหระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ
องคความรูท่ีไดรับ และรวบรวมจัดเก็บไวใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสาร ฐานขอมูลของราชการ ฯลฯที่จะนําไปสู
การตอยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตรตอไป 

  ๙.๒ การติดตามประเมินผลโครงการ 
  สวนราชการ/อําเภอไดมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสวนราชการ/อําเภอ ทําหนาท่ี

ในการติดตามและประเมินผลโครงการ การรายงานผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาใหจังหวัด การรายงานผลผาน
ระบบติดตามผลแผนงานฯ www.padme.go.thตลอดจนการรายงานผลการดําเนินโครงการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ๙.๓ การจัดทําเข่ือนปองกันตลิ่งมีการสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการและ
บํารุงรักษา ดูแลตอไป 

  ๙.๔ เกษตรกรมีความเขาใจและพรอมท่ีจะรักษาระบบอนุรักษดินและน้ํา  อีกท้ังมีกลุมหมอดิน
อาสาที่คอยใหองคความรูอยางตอเน่ือง 

 (๑o)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี 
 

........................................................ 
 



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบรูณ สามารถอํานวยประโยชนไดทั้งทางตรง
และทางออม

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน

กิจกรรมหลักท่ี 1 : ปองกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแมน้ํา 9,390,000      

กิจกรรมยอยที่ 1.1  กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมลําหวยแมโปง บานหวยอาง ม.6 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด 9,290,000

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน

          - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลําหวยแมโปง บานหวยอาง ม.6 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด 9,290,000

กิจกรรมยอยที่ 2  การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 100,000         

      1) งบดําเนินงาน 100,000         

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 

          (2) คาใชสอย 30,000           

               - คาเบ้ียเล้ียง คาที่พักและพาหนะ 20,000            คาใชจายเจาหนาที่การลงพ้ืนที่ เพื่อประชุมรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

               - คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 10,000            จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

          (3) คาวัสดุ 70,000           

               - วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 40,000            

               - วสัดุสํานักงาน 20,000            

               - วสัดุคอมพิวเตอร 10,000            

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอาํนวยประโยชนไดทั้งทางตรงและ
ทางออม

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน

กิจกรรมหลัก 2: เผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดนิและนํ้าใหชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 991,600         1,212,000         

กิจกรรมยอยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารเสริมสรางความรูดานการอนรุักษดนิและน้ําใหชุมชน พ้ืนที่สูงในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 5 พ้ืนที่

200,800         251,000            

      1) งบดําเนินงาน 200,800         251,000            

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 28,800           36,000              

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 28,800            36,000               จํานวน 2 คนจํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท x 5 พื้นที่ 

          (2) คาใชสอย 144,000         180,000            

            - คาอาหารกลางวนั 48,000            60,000 จํานวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จํานวน 100 คน x 5 พื้นที่ 
           - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 28,000            35,000 จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 5 พื้นที่ 
           - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 28,000            35,000 จํานวน  500 ชุดๆ ละ ๗๐ บาท 
           - คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 40,000            50,000 พื้นที่ละ 10,000 บาท x 5 พื้นที่ 

          (3) คาวัสดุ 28,000           35,000              

           -  วัสดุสํานักงาน 28,000            35,000               จัดชื้อวสัดุ เครื่องเขียน จํานวน 500 ชุดๆ ละ 7๐ บาท 

กิจกรรมยอยที่ 2.2 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารสงเสริมการเพาะหญาแฝกในชมุชนพ้ืนท่ีสูง 200,800         251,000            

      1) งบดําเนินงาน 200,800         251,000            

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 28,800           36,000              

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 28,800            36,000               จํานวน 2 คนจํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 5 พื้นที่

          (2) คาใชสอย 144,000         180,000            

            - คาอาหารกลางวนั 48,000 60,000 จํานวน ๑ มื้อๆละ ๑๒๐ บาท จํานวน 10๐ คน x 5 พื้นที่ 
           - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 28,000 35,000 จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 5 พื้นที่ 
           - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 28,000 35,000 จํานวน  500 ชุดๆ ละ ๗๐ บาท 
           - คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 40,000 50,000 พื้นที่ละ 10,000 บาท x 5 พื้นที่ 

          (3) คาวัสดุ 28,000           35,000              

           -  วัสดุสํานักงาน 28,000            35,000               จัดชื้อวสัดุ เครื่องเขียน จํานวน 500 ชุดๆ ละ 7๐ บาท 

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 2.3 สนับสนุนการจัดทําแปลงเพาะหญาแฝกในชมุชนพ้ืนท่ีสูง 480,000         600,000            

      1) งบดําเนินงาน 480,000         600,000            

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 120,000         150,000            

               - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 120,000         150,000              - ใหกับราษฎรอาสาสมัคร  จํานวน 20 คน ๆ ละ 150 บาท จํานวน 10 วัน  x 5 พื้นที่

          (3) คาวัสดุ 360,000         450,000            

               - วัสดุกอสราง 240,000         300,000              โรงเพาะหญาแฝก พื้นที่ละ 60,000 บาท x 5 พื้นที่ 

               - วัสดุการเกษตร 120,000         150,000              สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการเพาะหญาแฝก พื้นที่ละ 30,000 บาท x 5 พื้นที่

กิจกรรมยอยที่ 2.4 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 110,000         110,000            

      1) งบดําเนินงาน 110,000         110,000            

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 40,000           40,000              

             - คาเบ้ียเล้ียง ที่พักและพาหนะ 40,000            40,000                - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

          (3) คาวัสดุ 70,000           70,000              

            - วสัดุสํานักงาน 40,000            40,000               

            - วสัดุคอมพิวเตอร  30,000            30,000               

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดนิทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรกึษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบรูณ สามารถอํานวยประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน

กิจกรรมหลัก 3 : จัดระบบอนุรักษดนิและนํ้าเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 970,000    1,270,000   

กิจกรรมยอยที่ 3.1 วางแผนการวางระบบอนุรักษดนิและนํ้าตามมาตรการอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 140,000    140,000      

      1) งบดําเนินงาน 140,000    140,000      

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน -              

          (2) คาใชสอย 140,000    140,000      

            - คาเบ้ียเล้ียง ที่พักและพาหนะ 100,000     100,000 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
            - คาจางเหมาจัดทําแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา 40,000       40,000 จัดทําใน 4 ระบบ ราคา ระบบละ 10,000 บาท

          (3) คาวัสดุ -              

กิจกรรมยอยที่ 3.2 จัดทําระบบอนุรักษดนิและนํ้า 780,000    1,080,000   

      1) งบดําเนินงาน 780,000    1,080,000   

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน -              

          (2) คาใชสอย 780,000    1,080,000   มีการปรับรูปแบบการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับพื้นที่

            - คาจางเหมาจัดทํานาขั้นบันได 200,000     500,000 จัดทํานาขั้นบันได จํานวน 10 ไร ไรละ 50,000 บาท

            - คาจางเหมาปรบัรูปแปลงนา 210,000     200,000 ปรับรูปแปลงนา จํานวน 50 ไร ไรละ 4,000 บาท
            - คาจางเหมาขุดคนัคูเบนน้ํา 140,000     80,000 ขุดคันคูเบนน้ํา ระยะทาง 1 กม. กม.ละ 80,000 บาท
            - คาจางเหมาสรางบอดักตะกอนดิน 80,000       300,000 สรางบอดักตะกอนดิน 3 แหง แหงละ 100,000 บาท

100,000     

          (3) คาวัสดุ -              

กิจกรรมยอยที่ 3.3 การสาธิตและถายทอดองคความรูดานการอนรุักษดนิและน้ํา 50,000      50,000        

      1) งบดําเนินงาน 50,000      50,000        

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 50,000      50,000        

                -คาจางเหมาปรับปรุงบํารุงดิน 50,000       50,000 สาธิตและสงเสรมิการปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกร จํานวน 100 ราย คาใชจายในการสาธิต 500 บาท ตอราย

          (3) คาวัสดุ -              

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบรูณ สามารถอํานวยประโยชนไดทั้ง
ทางตรงและทางออม

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน

กิจกรรมหลักท่ี 4 : การพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดนิ 469,300        480,000          

กิจกรรมยอยที่ 4.1 การสงเสริมการปลูกปอเทืองเพ่ือจัดทําปุยพืชสดและการพฒันาเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ 289,300        300,000          

      1) งบดําเนินงาน 289,300        300,000          

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน -               -                  

          (2) คาใชสอย 289,300        300,000          

           - คาจางเหมาปรบัปรุงบํารุงดินและปลูกปอเทือง 250,000 250,000 การสงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน พื้นที่ 500ไร ไรละ 500 บาท
           - คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 39,300 50,000  ประชาสัมพันธการปลูกปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินรวมกับการพัฒนาเพ่ือการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

          (3) คาวัสดุ -                  

กิจกรรมยอยที่ 4.2 การสาธิตการไถกลบปอเทืองเพื่อปรับปรุงบาํรุงดนิ 180,000       180,000          

      1) งบดําเนินงาน 180,000       180,000          

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 180,000       180,000          

                -คาจางเหมาสาธติการไถกลบปอเทือง 150,000 150,000 คาสาธิตการไถกลบตอซัง จํานวน 50 ไร ไรละ 3,000 บาท

                -คาจางเหมาจัดทําแปลงตัวอยาง 30,000 30,000 จัดทําแปลงตัวอยาง จํานวน 1 ไร ๆ ละ 30,000 บาท เพ่ือการจัดเก็บเมล็ดพันธ

          (3) คาวัสดุ -                  

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา
 คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลกัษณะดังกลาว

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา 
กิจกรรมหลัก :  จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา                 วงเงิน : 38,492,100 บาท 
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางการเติบโตคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนงานท่ี 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น 
และพรอมในการรบัมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
หนวยดําเนนิการ : 1. โครงการชลประทานเชียงใหม  สํานักงานชลประทานท่ี 1 
      2. สํานักบรหิารพ้ืนที่อนุรกัษที่ 16 
      3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
       4. สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน 
       5. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 
       6. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผดิชอบ : นายจรินทร  คงศรีเจริญ                     ตําแหนง : ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
สถานท่ีติดตอ : 186/4 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท : 053-112200                     

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑ .๑ ) ท่ีมา : ตามกรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560 - 2564)   ท่ีใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจาก
ประเทศ ท่ี มีรายไดปานกลางไปสู  ป ระเทศที่ มี รายไดสู ง มีความมั่ นคง และยั่ งยื น  สั งคมอยู ร วม กัน 
อยางมีความสุข และมุงเนนใหภูมิภาคตองดําเนินการวิเคราะหจุดแข็งที่เปนศักยภาพของพื้นที่ที่ตองสงเสริม 
พัฒนา เพื่อสงตอการสรางความเจริญเติบโตในระดับภาค ในการขับเคลื่อนพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่  
โดยมีแนวทางการดําเนินการจัดทําโครงการในลักษณะบูรณาการ ๓ มิติ (Function-Agenda-Area) ในรูปแบบ
หวงโซคุณคา (Value Chain)  

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : สําหรับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มุ งพัฒนา 
เพื่อกาวไปสูการเปนฐานการผลิต การเกษตร การฟนฟูตนน้ําการพัฒนาแหลงน้ํา เกษตรปลอดภัย การรักษา
สิ่งแวดลอมการพัฒนาเมืองที่เปนศูนยกลางของภาคใหเปนเมืองนาอยู สําหรับคนทุกกลุม โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนศูนยกลางการคา  การลงทุน ของภาคเหนือตอนบน สิ่งเหลานี้จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแขงขัน การคา การลงทุน การจัดสรรทรัพยากรมาใชประโยชนสูงสุดสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
มีรายไดเพิ่ม มีฐานะทางสังคม มีการรักษาระบบนิเวศทางนํ้าใหมีคุณภาพดี การพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพลุมน้ํา  
การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการสรางมีสวนรวม ซึ่งสามารถตอบสนองตอการ
พัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา ไดอยางยั่งยืนและเปนธรรมใหกับจังหวัดเชียงใหม 
  ความเรงดวน : การพัฒนาแหลงน้ําที่สอดคลองกับการรักษาสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 
เปนเร่ืองสําคัญตอการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือใหมีแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพดี สามารถนํามาใชในภาค
การผลิตตาง ๆ สรางภูมิทัศนที่ดีใหเมืองมีความนาอยู จึงไดจัดทํากรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต Unique 
position ที่มุงเนนการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา ที่สอดคลองกับการสงเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
เชียงใหม ในลักษณะหวงโซคุณคา Value Chain ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 
 

 (2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ ... 
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 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  
   1. เพ่ืออนุรักษฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไม เสริมสรางจิตสํานึก และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนที่อยูอาศัยบนพ้ืนที่ตนน้ํา ใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน 
   2. เพื่ อจัดหาเค ร่ืองมือวัดปริมาณน้ํ าฝนแบบประมวลผลทันที ใหอุทยานแห งชาติ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
   3. เพื่อฟนฟูแหลงน้ํ าธรรมชาติสายหลักในลุมน้ําปงลุมน้ํากก ในเขตจังหวัดเชียงใหม 
ใหมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน สําหรับใชเพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การประมง ตลอดจนเปนแหลง 
น้ําดิบสําหรับผลิตเปนน้ําประปา ที่ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา 
   4. เพื่อปรับปรุงแหลงเก็บกักน้ํา ระบบระบายน้ําและระบบผันน้ําตาง ๆ ในพื้นท่ีใหมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพลุมน้ํา 
   5. เพ่ือปรับปรุงแหลงน้ําสนับสนุนการแกไขปญหาน้ําเสียคลองแมขา 
   6. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและระบบแจงคุณภาพน้ําตนแบบใหมีประสิทธิภาพ 
   7. ฟนฟูแหลงน้ํ าธรรมชาติใหมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน สําหรับใช เพ่ือการเกษตร  
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการประมง 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
 

  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เร่ิมตนป 1 ตุลาคม 2562   สิ้นสุดป 30 กันยายน 2563  
   (๒.๕)  สถานท่ีดําเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย : ราษฎร/ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ราษฎร/ ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

     (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด : 
   1. พ้ืนท่ีระบบนิเวศตนน้ําที่ไดรบัการฟนฟู จํานวน 2,700 ไร 
   2. จํานวนปริมาณแหลงเก็บน้ํา,แหลงระบายน้ําไดรบัการพัฒนา 1 แหง 
   3. พ้ืนท่ีตนแบบที่มีระบบแจงเตือนภัยทางธรรมชาติเละมลพิษ ไมนอยกวา 3 จุด  
   4. คุณภาพน้ําในพื้นที่เปาหมายไดรับการฟนฟูไดรับการตรวจสอบคุณภาพ ไมนอยกวา 
10 ตัวอยาง 
   5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัดการศึกษา
ทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศท่ีอาศัยอยูในจังหวัด 

 

   6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน 
Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม 

  (๔.๒) ผลผลิต :  

 
(4.3) ผลลัพธ... 
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  (4.3) ผลลัพธ :  
   1. มแีหลงน้ําที่ใชเปนแหลงน้ําตนทุนในการแกไขปญหาน้ําเสียคลองแมขาของเมืองเชียงใหม 
   2. ระบบนิเวศปาไมในพ้ืนท่ีตนนํ้าลําธารไดรับการอนุรักษฟนฟู 
   3. มีแหลงน้ําไดรับไดรบัการปรับปรุง พัฒนาแกไข ท่ีดีไดมาตรฐาน 
   4. มีระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําตนแบบที่นํานวัตกรรมดิจิทัลมาใชในการทํางานแบบ real time 
   5. แหลงทองเท่ียวสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในพ้ืนที่
อุทยานเพ่ิมขึ้น 
   6. ชุมชนบนพ้ืนท่ีปาอนุรักษมีแหลงอาหารเพิ่มมากขึ้น การบุกรุกทําลายปาลดลงรอยละ 60 

  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก : พ้ืนที่ระบบนิเวศตนน้ําไดรับการฟนฟู,ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมมี
แหลงน้ําในการทําการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น และจังหวัดเชียงใหมมีระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและมลพิษ 
   เชิงลบ : ไมม ี

   (๕) แนวทางการดําเนินงาน 
  (5.1) กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพ่ือแกปญหาคลองแมขา 
   งบประมาณ 20,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน โครงการชลประทานเชียงใหม 
สํานักงานชลประทานท่ี 1 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะที่ 1 พรอมอาคารประกอบ     

  (5.2) กิจกรรมหลักท่ี 2 การเฝาระวังตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษและ
สรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา 
   งบประมาณ 1,430,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. ตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ
และตรวจ ติดตามการดําเนินงานตามคําสั่งทางการ
ปกครอง 

    

2. ตรวจสอบคณุภาพน้ําคลองแมขา    
3. ฝกอบรมเชิงเทคนิคให กับแหลงกําเนิดมลพิษที่

ระบายนํ้าทิ้ งเกินคามาตรฐานและการบังคับใช
กฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายน้ําทิ้งเกิน
มาตรฐาน 

  




4. อบรมสรางเครือขายการมีสวนรวมและเฝาระวัง
คลองแมขา 

   

5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายการมีสวนรวมและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ 

    

6. อบรมพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมและเฝาระวัง
คลองแมขา 

    

7. จัดกิจกรรม... 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

7. จัดกิจกรรมสืบชะตาคลองแมขา “แมขา สายน้ํา 
สายเลือดคนเชียงใหม” 

    

9. กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธ “เรารักษคลองแมขา” 
เน่ืองในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ําคู คลองแหงชาติ 
20 กันยายน 

   
 

10. กิ จ รรม รณ รงค ป ระช าสั ม พั น ธ เน่ื อ ง ใน วั น
สิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม 

    

11. กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ     
12. กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธใหความรูผานสื่อ     

  (5.3) กิจกรรมหลักที่ 3 เตรียมความพรอมเพ่ือการเตือนภัยสถานการณน้ําปาไหลหลาก  
ดินโคลนถลม แหลงทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ 
   งบประมาณ 1,315,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. จัดสัมมนาและฝกอบรมเพ่ือใชในการดําเนินการจัด
ฝกอบรมให ความรูเจาหนาท่ีในการใชเคร่ืองวัด
ปรมิาณน้ําฝน Reatime Rain Guage 

    

2. จัด ซื้ อ เค รื่ อ งวัดป ริม าณ น้ํ าฝน  Reatime Rain 
Guage จํานวน 35 เครื่อง 

    

  (5.4) กิจกรรมหลักท่ี 4 ปรับปรงุระบบนิเวศตนนํ้า 
   งบประมาณ 3,686,700 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. ปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า     
2. เพาะชํากลาแฝก     
3. จัดกิจกรรมตนนํ้าสัญจร     
4. จัดทําปายแนวเขตปาอนุรักษตนน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม     
5. เครือขายอนรัุกษตนน้ํา 1 เครือขาย     
6. ฝกอบรมการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่ตนน้ํา     
7. ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ     

  (5.5) กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําในคลองแมขาโดยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   งบประมาณ 1,199,400 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม /สํานักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน 
 
 

/ 1. สํารวจจุด................ 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. สํารวจจุดท่ีจะวางเครื่องมือเฝาระวัง     
2. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ 
    

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํ าตามจุดตางๆ ดวย
นวัตกรรมดิจิทัล 

    

4. ทดสอบติดตั้งเคร่ืองมือและระบบใหกับหนวยงานนํารอง     

5. อบรบการใชระบบแจงเตือนคุณภาพนํ้าในคลองแมขา     

  (5.6) กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาและปรบัปรุงแหลงนํ้าชุมชน 
   งบประมาณ 10,861,000 บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร 
จากสะพาน เขาหมูบาน หมูที่ 1 บานกลาง ถึงฝายทด
น้ําลําเหมืองสะหรี หมูที่ 5 บานสารภี ตําบลทุงรวงทอง 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 


 


 


 


 

2. เรียงหินยาแนว หมูที่ 9 บานริมวาง (บริเวณคันดินลํา
น้ําวาง) ต.ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

    

3. กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด 
ชอย 11 เชื่อมชอย 12 บานสหกรณ 4 หมูท่ี 4 ตําบล
บานสหกรณ อ.แมออน จ.เชียงใหม 


 





 


 

4. กอสรางฝายนํ้าลน ลําเหมืองแมทาชาง หมูที่ 9 ต.หางดง   
อ.หางดง จ.เชียงใหม 

    

5. กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขวงเปาใต 
หมูที่ 6 บานขวงเปา หมูที่ 19 ต.บานแปะ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม 


 


 


 


 

6. กอสรางพนังกันดินรูปตัวยู ลําเหมืองแมด บานรวม
น้ําใจขวงเปา ม.11 ต.ขวงเปา (เขตเทศบาลตําบล
จอมทอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 


 


 


 


 

7 . ขุ ดลอกลํ าห วยแมทะลบ  หมู  4  ต .แม ทะลบ  
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 


 


 


 


 

8 . ขุ ด ลอก ลํ าห วย โป งข อ ย  หมู  2  ต .แม ท ะล บ  
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 


 


 


 


 

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 

 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 38,492,100 บาท 
   
 

(๘)  ความพรอมของ ... 
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 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พื้นท่ีดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรอืเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
  (๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
      ไมมี 
  (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเตมิ 
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเตมิ 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
        ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
        อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
        คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
        ไมตองทํารายงานการศึกษา 
        ตองทํารายงานการศกึษา 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน
ของโครงการ : -ไมมี- 

 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากดั : -ไมมี- 

 



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถาม)ี

จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดี
ขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า

กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดหาและสนับสนุนแหลงนํ้าตนทุนเพ่ือแกปญหาคลองแมขา
กิจกรรมยอยที่ 1.1 ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะท่ี 1 พรอมอาคารประกอบกอสรางกําแพงปองกันตลิ่ง
ความยาว 2.628 กิโลเมตร

20,000,000     

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

ความยาว 2.628 กิโลเมตร

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน
         2.1  ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะที่ 1 พรอมอาคารประกอบ  ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม

  - 20,000,000 ดําเนินการปรับปรุงอาคารปองกันตลิ่งคลองแมขานอย 
ความยาว 9.000 กิโลเมตร และอาคารประกอบ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดี
ขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา

กิจกรรมหลักที่ 2  : การเฝาระวัง ตรวจบังคับใชกฏหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ และสรางเครือขายเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา

1,430,000       

กิจกรรมยอยที่ 2.๑  ตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษและตรวจติดตามการดําเนินงานตาม 250,000          

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 2.๑  ตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษและตรวจติดตามการดําเนินงานตาม
คําสั่งทางการปกครอง

250,000          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย 50,400            

  -  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 50,400             คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงาน จํานวน ๓๕ วัน  ๆ ละ 6 คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 199,600          

  -  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 18,600              คาน้ํามัน  ๑๘,๖๐๐
  - วัสดุอาหาร 6,000               คาน้ําแข็งรักษาตัวอยาง ๆ ละ ๑๒๐ บาท x ๕๐ ตัวอยาง = ๖,๐๐๐ บาท
  - วัสดุวิทยาศาสตร 175,000           ตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการ ตัวอยางละ ๓,๕๐๐ บาท X๕๐ ตัวอยาง=๑๗,๕๐๐(๖

 พารามิเตอร  pH  BOD ปริมาณของแข็ง ซัลไฟต ไนโตรเจน น้ํามันและไขมันตอ ๑ 
ตัวอยาง )

กิจกรรมยอยที่ ๒.2 ตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองแมขา 50,000            

๑. งบดําเนินงาน



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย 6,720              

  -  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 6,720               คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน  ๔ วัน  ๆ ละ ๗ คน ๆ ละ 240 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 43,280            

  - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,460               คาน้ํามัน  ๓,๔๖๐ บาท

  - วัสดุอาหาร 1,320               คาน้ําแข็งรักษาตัวอยาง ๆละ ๑๒๐ บาทx๑๑ ตัวอยาง=๑,๓๒๐ บาท

  - วัสดุวิทยาศาสตร 38,500             คาวัสดุวิทยาศาสตร ตัวอยางละ ๓,๕๐๐ บาทX๑๑ ตัวอยาง=๓๘,๕๐๐ บาท  ๕ 
พารามิเตอร DO pH TCB FCB BOD ตอ ตัวอยาง)

กิจกรรมยอยที่ 2.3 ฝกอบรมเชิงเทคนิคใหกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้งเกินคามาตรฐานและการ 100,200          กิจกรรมยอยที่ 2.3 ฝกอบรมเชิงเทคนิคใหกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้งเกินคามาตรฐานและการ
บังคับใชกฎหมายกับ แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้งเกินมาตรฐาน 

100,200          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 7,200              

  - คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 7,200               จํานวน 1 คน ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 45,000            

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 35,000             อาหารกลางวัน  100 คน ๆ ละ 350 บาท 1 มื้อ   

10,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  100 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ   

๑.๑.๓ คาวัสดุ 48,000            

  -  วัสดุสํานักงาน 48,000             คาเอกสารการประชุม  และ วัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

กิจกรรมยอยที่ 2.๔ อบรมสรางเครือขายการมีสวนรวมและเฝาระวังคลองแมขา 154,400          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 14,400            

  - คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,400             จํานวน 1 คน ๑๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 90,000            

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 70,000             อาหารกลางวัน  100 คน ๆ ละ 350 บาท 2 มื้อ   

20,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  100 คน ๆ ละ 50 บาท 4 มื้อ   

๑.๑.๓ คาวัสดุ 50,000            

  -  วัสดุสํานักงาน 50,000             คาเอกสารการประชุม  และ วัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

กิจกรรมยอยที่ 2.๕  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายการมีสวนรวมและภาคสวนที่เกี่ยวของ 100,200          
๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน 7,200              

  - คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 7,200               จํานวน 1 คน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท

45,000            ๑.๑.๒ คาใชสอย 45,000            

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 35,000             อาหารกลางวัน  100 คน ๆ ละ 350 บาท 1 มื้อ   

10,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  100 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ   

๑.๑.๓ คาวัสดุ 48,000            

  - วัสดุสํานักงาน 48,000             คาเอกสารการประชุม  และ วัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

กิจกรรมยอยที่ 2.๖ อบรมพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมและเฝาระวังคลองแมขา 100,200          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 7,200              

  - คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 7,200               จํานวน 1 คน ๆ ละ  ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย 45,000            

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 35,000             อาหารกลางวัน  100 คน ๆ ละ 350 บาท 1 มื้อ   

10,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  100 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ   



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ คาวัสดุ 48,000            

  -  วัสดุสํานักงาน 48,000             คาเอกสารการประชุม  และ วัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

กิจกรรมยอยที่ 2.๗  จัดกิจกรรมสืบชะตาคลองแมขา “แมขา สายน้ํา สายเลือด คนเชียงใหม” 100,000          
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย 100,000          

  - คาจางเหมาบริการ 40,000             คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 45,000             อาหารกลางวัน  300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ   

15,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ   
๑.๑.๓ คาวัสดุ๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.๘ กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก ๕ มิถุนายน 100,000          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย 100,000          

  - คาจางเหมาบริการ 40,000             คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 45,000             อาหารกลางวัน  300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ   

15,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ   

๑.๑.๓ คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 2.๙ กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธ “เรารักษคลองแมขา” เนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา
คู คลองแหงชาติ 20 กันยายน

100,000          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 100,000          

  - คาจางเหมาบริการ 40,000             คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 45,000             อาหารกลางวัน  300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ   

15,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ   

๑.๑.๓ คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 2.๑๐ กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันสิ่งแวดลอมไทย ๔ ธันวาคม 100,000          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย 100,000          ๑.๑.๒ คาใชสอย 100,000          

  - คาจางเหมาบริการ 40,000             คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 45,000             อาหารกลางวัน  300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ   

15,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ   

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.๑๑ กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 175,000          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย 175,000          

  - คาจางเหมาบริการ 75,000             คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 75,000             อาหารกลางวัน  50๐ คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ   

25,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  50๐ คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ   

๑.๑.๓ คาวัสดุ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 2.๑๒ กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธใหความรูผานสื่อ 100,000          

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย 100,000          

  - คาจางเหมาบริการ 40,000             คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

  - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 45,000             อาหารกลางวัน  300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ   

15,000             อาหารวางและเครื่องดื่ม  300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ   



งบรายจาย - รายการ งบประมาณ งบประมาณ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานักงบประมาณ) ป 2562 (ถามี) ป 2563
จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ ขยะและของ
เสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 
อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า
กิจกรรมหลักที่ 3 :  เตรียมความพรอมเพ่ือการเตือนภัยสถานการณนํ้าปา 1,315,000
ไหลหลาก ดินโคลนถลม แหลงทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติภาคเหนือตอนบน
กิจกรรมยอยที่ 3.1 จัดสัมมนาและฝกอบรมเพ่ือใชในการดําเนินการจัดฝกอบรมให 55,000       

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)
หนวย : บาท

คําชี้แจง

ความรูเจาหนาท่ีในการใชเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าฝน Reatime Rain Guage
1. งบดําเนินงาน 55,000       
1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
      1.1.1 คาตอบแทน
      1.1.2 คาใชสอย
               - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 55,000         - คาอาหาร  จํานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 12,000 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน 100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 7,000 บาท

 - คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

 - คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 10,000 บาท

 - คากระเปาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 150 
บาท เปนเงิน 15,000 บาท

 - คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 3,000 บาท

 - คาตกแตงสถานที่ จํานวน 3,000 บาท

      1.1.3 คาวัสดุ



งบรายจาย - รายการ งบประมาณ งบประมาณ 
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานักงบประมาณ) ป 2562 (ถามี) ป 2563

คําชี้แจง

กิจกรรมยอยที่ 3.2 จัดซื้อเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าฝน Reatime Rain Guage 1,260,000 

จํานวน 35 เคร่ือง

2. งบลงทุน 1,260,000 

2.1 คาครุภัณฑ

   (1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

   (2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป

         - ครุภัณฑสํานักงาน 1,260,000 จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน Reatime Rain Guage 

จํานวน 35 เครื่อง ๆละ 36,000 บาท  



งบประมาณ งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ ป 2562 (ถาม)ี ป 2563

(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ 
ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า
กิจกรรมหลักที่ 4 : ปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า 3,686,700          
กิจกรรมยอยที่ 4.1 ปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า 2,673,000          

๒. งบลงทุน 2,673,000          

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

คําชี้แจง

๒. งบลงทุน 2,673,000          

๒.๑ คาครุภัณฑ -                      

  (๑) ราคาตอหนวยตํ่ากวา ๑ ลานบาท

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,673,000          

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท
         1.  ปรับปรุงระบบนิเวศตนนํ้า 2,673,000           

กิจกรรมยอยที่ 4.2 เพาะชํากลาแฝก 483,000             
๒. งบลงทุน 483,000             

๒.๑ คาครุภัณฑ -                      
  (๑) ราคาตอหนวยตํ่ากวา ๑ ลานบาท
  (๒) ราคาตอหนวยต้ังแต ๑ ลานบาทขึ้นไป

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 483,000             

    (๑.๑) คาที่ดิน

            (เพาะชํากลาแฝกถุง) 338,000              

145,000              เพาะชํากลาไมปาเพื่อแจกจาย จํานวน 50,000 กลา กลาละ 2.9 บาท 

คาจางเหมาเพาะชํากลาแฝกถุง จํานวน 200,000 กลา กลาละ 1.69 บาท

จํานวน  2,700 ไร ไรละ 990 บาท



งบประมาณ งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ ป 2562 (ถาม)ี ป 2563

(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

คําชี้แจง

กิจกรรมยอยที่ 4.3 จัดกิจกรรมตนนํ้าสัญจร 160,000             

๑. งบดําเนินงาน 160,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย 100,000

        คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 100,000 คาจัดทํานิทรรศการเคลื่อนที่  จํานวน  1  ชุด ชุดละ  100,000.- บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 60,000

         วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 คาจัดกิจกรรมรณรงค  จํานวน  12  ชุมชน ชุมชนละ  5,000.-บาท

กิจกรรมยอยที่ 4.4 จัดทําปายแนวเขตปาอนุรักษตนนํ้าโดยชุมชนมี 90,000               กิจกรรมยอยที่ 4.4 จัดทําปายแนวเขตปาอนุรักษตนนํ้าโดยชุมชนมี
สวนรวม

90,000               

๑. งบดําเนินงาน 90,000               

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน -                     

๑.๑.๒ คาใชสอย 40,000               

        คาจางเหมาสํารวจ 40,000                คาจางเหมาชุมชนในการสํารวจแนวเขตปาตนนํ้า 10 ชุมชนๆ ละ 4,000.-บาท
  

๑.๑.๓ คาวัสดุ 50,000               

        วัสดุกอสราง 50,000                ทําปายแนวเขตปาตนนํ้า 100 ปายๆ ละ  500.-บาท

กิจกรรมยอยที่ 4.5 เครือขายอนุรักษตนนํ้า  1 เครือขาย 80,300               

๑. งบดําเนินงาน 80,300               

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 4,800                 

        คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 4,800                  จํานวน 2 คนๆ ละ 4  ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท



งบประมาณ งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ ป 2562 (ถาม)ี ป 2563

(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

คําชี้แจง

๑.๑.๒ คาใชสอย 19,000               

      คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 19,000                คาดําเนินงานประชุมจัดตั้งเครือขาย จํานวน 1 เครือขาย

 - คาอาหาร จํานวน 100 คน ๆ ละ 120 บาท เปนเงิน 12,000 บาท

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ เปนเงิน 7,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 56,500               

        วัสดุสํานักงาน 6,500                   

        วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,000                รณรงคการอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้าเคลื่อนที่ จํานวน  1 ครั้ง

        วัสดุโฆษณาและเผยแพร 35,000                ใชในการรณรงคการอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้า 1 ครั้ง        วัสดุโฆษณาและเผยแพร 35,000                ใชในการรณรงคการอนุรักษฟนฟูปาตนนํ้า 1 ครั้ง
 

กิจกรรมยอยที่ 4.6 ฝกอบรมการอนุรักษดินและนํ้าในพ้ืนที่ตนนํ้า 107,600             

๑. งบดําเนินงาน 107,600             

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 30,800               

       เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000                  เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 5 คนๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท 

       คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 19,200                วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) จํานวน 2 คน จํานวน 8 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท

9,600                  

๑.๑.๒ คาใชสอย 60,000               

        คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 60,000                คาฝกอบรม  จํานวน  2  รุน  120 คน

 - คาอาหาร จํานวน 120 คน ๆ ละ 120 บาท 3 มื้อ เปนเงิน 43,200 บาท

  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 120 คน ๆ ละ 35 บาท 4 มื้อ เปนเงิน 16,800 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 16,800               

        วัสดุสํานักงาน 16,800                คาวัสดุ เครื่องเขียน จํานวน 120 คน ๆ ละ 70 บาท 2 รุน 

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ(ภาครัฐ) จํานวน 2 คน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 



งบประมาณ งบประมาณ

งบรายจาย - รายการ ป 2562 (ถาม)ี ป 2563

(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

คําชี้แจง

กิจกรรมยอยที่ 4.7 ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 92,800               

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย 92,800               

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 92,800                สําหรับเจาหนาที่ในการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ



แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

(หนวย : บาท)
งบรายจาย - รายการ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง
(ถาม)ี

งบประมาณ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

(ถาม)ี
จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะ
และของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําในคลองแมขาโดย
เทคโนโลยีดิจิทัล

1,199,400    
เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมยอยที่ 5.1 : สํารวจจุดที่จะวางเครื่องมือเฝาระวัง 50,000         

งบรายจายอื่น

  - คาจางที่ปรึกษาดําเนินงานการพัฒนาวิจัยเครื่องวัดน้ําเสียตนแบบโดยใช
นวัตกรรมดิจิทัลในเขตเมืองมีคาใชจาย

50,000         
นวัตกรรมดิจิทัลในเขตเมืองมีคาใชจาย

30,000          คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน อัตราคาจาง 30,000 บาท/คน ระยะเวลา 1 เดือน  =
30,000 บาท

20,000          คาตอบแทนผูชวยเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน อัตราคาจาง 20,000 บาท/คน ระยะเวลา 1 เดือน 
 =20,000 บาท =20,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 5.2 : วิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่

525,000       

งบรายจายอื่น

   - คาจางที่ปรึกษา 315,000        คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญวิเคราะหระบบ จํานวน 1 คน อัตราคาจาง 45,000 บาท/คน ระยะเวลา   - คาจางที่ปรึกษา 315,000        คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญวิเคราะหระบบ จํานวน 1 คน อัตราคาจาง 45,000 บาท/คน ระยะเวลา
 7 เดือน  =315,000 บาท

210,000        คาตอบแทนผูชวยเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน อัตราคาจาง 30,000 บาท/คน ระยะเวลา 7 เดือน 
 =210,000 บาท



งบรายจาย - รายการ งบประมาณงบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) ป ๒๕๖2 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ถาม)ี

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 5.3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําตามจุดตางๆ ดวย
นวัตกรรมดิจิทัล

420,000       
นวัตกรรมดิจิทัล

งบรายจายอื่น

   - คาจางที่ปรึกษา 320,000        คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน อัตราคาจาง 40,000 บาท/คน ระยะเวลา 4 เดือน  =
320,000 บาท

100,000        คาตอบแทนผูชวยเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน อัตราคาจาง 25,000 บาท/คน ระยะเวลา 4 เดือน 100,000        คาตอบแทนผูชวยเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน อัตราคาจาง 25,000 บาท/คน ระยะเวลา 4 เดือน 
 =100,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 5.4 : ทดสอบติดตั้งเครื่องมือและระบบใหกับหนวยงานนํา
รอง จํานวน 3 จุด

       184,000

งบรายจายอื่นงบรายจายอื่น

   - คาจางที่ปรึกษา 184,000        คาตอบแทนผูชวยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน อัตราคาจาง 23,000 บาท/คน ระยะเวลา 4 เดือน 
 =184,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 5.5 : อบรบการใชระบบ 20,400         กิจกรรมยอยที่ 5.5 : อบรบการใชระบบ 20,400         

   - คาใชสอย 7,200            คาใชจายในการวาจางผูเชี่ยวชาญในการถายทอดองคความรู จํานวน 6 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 1,200
 บาท/ คน จํานวน 1 / ครั้ง) = 7,200 บาท

4,800            คาใชจายในการวาจางผูชวยผูเชี่ยวชาญในการถายทอดองคความรู  (ชั่วโมงละ 800 บาท/ คน 
จํานวน 6 คน  1 / ครั้ง) = 4,800 บาทจํานวน 6 คน  1 / ครั้ง) = 4,800 บาท

5,000            คาอาหารกลางวันในการอบรม ผูเขาอบรม จํานวน 20 ทาน 1 มื้อ  มื้อละ  250  บาท (อบรม 1
 รอบ)  = 5,000 บาท

2,000            คาอาหารวางในการอบรม ผูเขาอบรม จํานวน 20 ทาน 2 มื้อ  มื้อละ  50  บาท  (อบรม 1  คาอาหารวางในการอบรม ผูเขาอบรม จํานวน 20 ทาน 2 มื้อ  มื้อละ  50  บาท  (อบรม 1  
รอบ)  = 2,000 บาท

1,400            คาเอกสารในการอบรม 20 ชุด/รอบ ชุดละ 70  บาท (อบรม 1 รอบ) = 1,400 บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ ขยะและของเสีย
อันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
และภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้า

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงนํ้าชุมชน 10,861,000     
กิจกรรมยอยที่ 6.1 กอสรางคลองสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร 2,000,000       
      1) งบดําเนินงาน

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ

คําชี้แจง

      1) งบดําเนินงาน
      2) งบลงทุน
               - กอสรางคลองสงนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร 2,000,000        

กิจกรรมยอยที่ 6.2 เรียงหินยาแนว 1,937,000       

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน
               - เรียงหินยาแนว 1,937,000        

กิจกรรมยอยที่ 6.3 กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด 550,000          
      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน
               - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด 550,000           ชอย 11 เชื่อมชอย 12 บานสหกรณ 4 หมูที่ 4 ตําบลบานสหกรณ 

อ.แมออน จ.เชียงใหม

หมูที่ 9 บานริมวาง (บริเวณคันดินลําน้ําวาง) ต.ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม

จากสะพาน เขาหมูบาน หมูที่ 1 บานกลาง ถึงฝายทดน้ําลําเหมืองสะหรี หมูที่ 
5 บานสารภี ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ
คําชี้แจง

กิจกรรมยอยที่ 6.4  กอสรางฝายนํ้าลน 278,000          

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน
               - กอสรางฝายน้ําลน 278,000           

กิจกรรมยอยที่ 6.5 กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,046,000       

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน
               - กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,046,000        

กิจกรรมยอยที่ 6.6 กอสรางพนังกันดินรูปตัวยู 2,441,000       

ลําเหมืองแมทาชาง หมูที่ 9 ต.หางดง   อ.หางดง จ.เชียงใหม

บานขวงเปาใต หมูที่ 6 บานขวงเปา หมูที่ 19 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 6.6 กอสรางพนังกันดินรูปตัวยู 2,441,000       

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน
               - กอสรางพนังกันดินรูปตัวยู   - 2,441,000        

กิจกรรมยอยที่ 6.7  ขุดลอกลําหวยแมทะลบ 1,073,000       

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน
               - ขุดลอกลําหวย 1,073,000        

กิจกรรมยอยที่ 6.8 ขุดลอกลําหวยโปงขอย 536,000          

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน
               - ขุดลอกลําหวย 536,000           

ลําเหมืองแมด บานรวมน้ําใจขวงเปา ม.11 ต.ขวงเปา (เขตเทศบาลตําบล
จอมทอง) อ.จอมทอง

ลําหวยโปงขอย หมู 2 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

ลําหวยแมทะลบ หมู 4 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

ลําดับความสําคญั  5 

ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
วงเงิน : 14,152,100 บาท  
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด: สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงานท่ี 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางนํ้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีข้ึน 
และพรอมในการรบัมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
หนวยดําเนินการ :  

1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
3. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 
4. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
5. สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 
6. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
7. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

ผูรับผิดชอบ : นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา  ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม                       
สถานท่ีติดตอ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  หมายเลขโทรศัพท  053-112725    
 (๑)  หลักการและเหตุผล 
         (๑.๑) ท่ีมา : จังหวัดเชียงใหมกําลังเผชิญกับความทาทายที่สําคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืน สืบเนื่อง
จากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเปนสถานการณที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ อันมีสาเหตุมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว เปนตัวเรงสําคัญที่กอใหเกิดการสั่งสมของปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศ และทําใหปรากฏการณกาซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงข้ึน 
อยางมีนัยสําคัญ จังหวัดเชียงใหมตองเผชิญและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาล การเกิดไฟปาและหมอกควัน การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและบอยคร้ัง  
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน ทั้งน้ีประเทศไทยในฐานะที่เปนประเทศเกษตรกรรม มีรูปแบบ
การพัฒนา และวิถีชีวิตที่ตองพ่ึงพิงความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงนับเปนภัยคุกคามที่สําคัญตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ท้ังการรักษาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัดปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของงประชาชนใหดีขึ้น รวมถึงการรกัษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ดวยความสําคัญดังกลาวจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งขอเสนอแนะแนวทาง มาตรการเบื้องตนการคุมครอง ปองกัน 
การลดผลกระทบ และการปรับตัวตอระบบนิเวศที่อยูบนพ้ืนฐานขอมูลการศึกษาวิจัย ท่ีนักวิชาการยอมรับ อันจะ
นําไปสูการปองกัน แกไขปญหา สามารถลดผลกระทบ และสามารถปรับตัวตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศไดเปนรูปธรรมอยางยั่งยืน 

      
(2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ... 
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 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  :  
    (2.1.1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพชุมชน ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    (2.1.2) เพ่ือสงเสริมใหทุกภาคสวนและชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมและดูแล แกไข
ปญหาหมอกควัน 
    (2.1.3) เพ่ือสรางองคความรูเรื่องการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทนการแกไข
ปญหาหมอกควันดวยมิติพลังงาน พรอมทั้งสรางจิตสํานึกในการใชพลังงานใหแกผูบริหารสถานศึกษา คณะครู 
อาจารย และนักเรยีน  
    (2.1.4) เพ่ือถายทอดความรูเร่ืองการปลูกและขยายพันธุไมผล/ไมยืนตน อยางถูกวิธีและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหเกษตรกรเพ่ือทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

          โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           โครงการใหม 
   (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เร่ิมตนป 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดป 30 กันยายน 2563 
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑)  กลุมเปาหมาย : ราษฎร/ประชาชน 
   (๓.๒)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชน        

 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑)  เปาหมายโครงการ  
   ตัวช้ีวัด 
   1. จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง (จํานวน 13 วัน) 
       2.  สถานศึกษาในพื้ นที่ อํ าเภอที่ มี จุด Hotspot สู ง และมีการใชพลั งงานอย างมี
ประสิทธิภาพและเปนตนแบบศูนยกลางการเรียนรูทางดานพลังงาน จํานวน 10 แหง 
        3. รอยละความสําเร็จของเกษตรกรที่ลดปญหาหมอกควันจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่จาก
การปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวเปนไมยืนตนหรือเกษตรผสมผสาน รอยละ 75 
  (๔.๒)  ผลผลิต : จํานวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีลดลง 
  (๔.๓) ผลลัพธ : จังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 
  (๔.๔)  ผลกระทบ : 
   เชิงบวก :  -     
   เชิงลบ : - 
   (๕)  แนวทางการดําเนินงาน :         
  5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 
5,120,800 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม/กองกําลังผาเมือง/
สํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3          
  
 
 

1. กิจกรรมการจัดการไฟปา... 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑. กิจกรรมการจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพ่ือลดปญหา
การเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่โลงในพ้ืนที่ของ
จังหวัดเชียงใหม 


 


 


 


 

๒. กิจกรรมการลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา     
๓. กิจกรรมศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟ

ปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประชุม
คณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปาจังหวัดเชียงใหม) 

 








๔. กิจกรรมการบริหารจัดการ อํานวยการของคณะกรรมการระดับ
จังหวัดและการปฏิบัติงานดานมลพิษหมอกควันไฟปาในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม 

 








๕. กิจกรรมการประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปาการเผยแพรขอมูลผานสื่อตางๆ 













๖. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล    
  

  5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปา
อนุรักษ งบประมาณ 1,850,400 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1/ สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16 / สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

จัดทําแนวกันไฟ   มิใหลุกลามเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติและ
ปาอนุรกัษ 


 


 


 


 

 

 5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางมสีวนรวม งบประมาณ 
2,750,200 บาท   หนวยดําเนนิงาน สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑. โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนอาจารยและนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา
เขารวมศึกษาดูงานศูนย การเรียนรูดานพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษพลังงาน 


 


 


 


 

๒. สนับสนุนใหเกิดโครงงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดานพลังงาน 
เพื่อลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท่ีโลงแจง 

 
 

  

๓.  กิจกรรมนําเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนแตละโรงเรยีน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูแนวคิดดานการจัดการพลังงานในสถานศึกษา 

 

 
  

๔. บริหารโครงการและติดตามประเมินผล     

 
 5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
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   5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การลดปญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติเกษตรกรเพ่ือลดพ้ืนท่ีปลูก
ขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดินและน้ํารวมกับการทําการเกษตรตามแนวทางศาสตรพระราชา งบประมาณ 
1,830,700 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑.  การวางแผนพื้นที่   คัดเลือกพ้ืนที่ปลูกรวมกับการทําความ
เขาใจรวมกับเกษตรกร และออกแบบสํารวจออกแบบ 


 


 


 


 

๒.  การปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเชิงเด่ียวดวยระบบอนุรักษ
ดินและน้ําเพ่ือลดปญหาหมอกควัน 

  
 

 

๓. การสงเสริมสาธิตการทําการเกษตรกรรมตามศาสตรพระราชา     
 

  5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 เสริมสรางความรู ความเขาใจ การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟ
ปาอยางย่ังยืน งบประมาณ 1,300,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

การเสริมสรางความรูความเขาใจ และการประสานงานสราง
เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ในการปฏิบัติการเพ่ือแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปาอยางย่ังยืน 


 


 


 


 

 

  5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 สรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผา เพ่ือแกไขปญหาการเผา
ในพ้ืนที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 1,300,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม  

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑.  ถายทอดความรูปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเปนการ
ปลูกไมผล/ไมยืนตน 


 


 


 


 

๒.  สนับสนุนในการปรับเปลี่ยน     
๓. สรางการรับรูการผลิตไมผล/ไมยืนตนที่แปลงเกษตรกรตัวอยาง 

เพื่อมาปรับใชในพ้ืนท่ี ผูนํากลุมเกษตรกร พรอมดวยเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 

  


 
 

๔. การประชาสัมพันธ การติดตาม/ประเมินผลและจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 




 
 

 
 (๖)  วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 (๗)  วงเงินของโครงการ จํานวน 14,152,100 .- บาท 
 
 

(8) ความพรอมของโครงการ... 
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 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑)  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
     ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือ
ไดรบัอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
     อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
  (๘.๒)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรปูแบบรายการที่ใช) .................... 
     ไมมี 
  (๘.๓)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเตมิ 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔)  ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

  ตองทํารายงานการศึกษา 
   (๙)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน

ของโครงการ :  
         ๙.๑ การบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ 
               (๑.) กรณีโครงการงบลงทุนท่ีเปนท่ีดิน สิ่งกอสราง และครุภัณฑใหระบุหนวยงานของรัฐ

และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ที่จะสงมอบให พรอมท้ังแนบหนังสือขอรับมอบพัสดุจากหนวยงาน
ของรัฐและ/หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ 

  (๒.) กรณีโครงการอบรม ประชุม สัมมนา หรือ อื่น ๆ ใหระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ 
องคความรูท่ีไดรับ และรวบรวมจัดเก็บไวใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสาร ฐานขอมูลของราชการ ฯลฯ ที่จะ
นําไปสูการตอยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตรตอไป 

         ๙.๒ การติดตามประเมินผลโครงการ 
   สวนราชการ/อําเภอไดมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสวนราชการ/อําเภอ ทําหนาที่ใน

การติดตามและประเมินผลโครงการ การรายงานผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาใหจังหวัด การรายงานผลผาน
ระบบติดตามผลแผนงานฯ www.padme.go.thตลอดจนการรายงานผลการดําเนินโครงการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 (๑o)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี 



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกิดมลพิษทางน้ํา ดนิ อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีลดลง

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพชุมชน เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

กิจกรรมหลักท่ี 1 : การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 5,120,800    

กิจกรรมยอยที่ 1.1 การจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพ่ือลดปญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาท่ีโลงในพ้ืนท่ี
ของจังหวัดเชียงใหม

1,311,000    

1.1.1. การประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการมาตรการและการกําหนดพ้ืนที่ปา มาตรการการดาํเนินงาน 
Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีปา (การชิงเผา) เพ่ือแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม

93,000         

      1) งบดําเนินงาน 93,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 3,000

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 3,000 - จํานวน 1 คน ๆ ละ ๕ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท 

          (2) คาใชสอย 90,000

                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 37,500 - คาอาหารกลางวัน จํานวน 150 คน  1 มื้อ คนละ 250 บาท เปนเงิน 37,500 บาท

15,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 150  คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท เปนเงิน 15,000 บาท

30,000 -  คาพาหนะเดินทางไป-กลับ ผูเขารวมประชุม 150 คน คนละ 200 บาท

                - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 7,500 - เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาจํานวน 150 ชุด ชุดละ ๕๐ บาท 

1.1.2 อบรมสัมมนาเชิงปฏบัิตกิารเพ่ือกําหนดมาตรการ การเสริมสรางความรู ความเขาใจ และเตรียมความพรอม ใหกับที่ทําการ
ปกครองอาํเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูนําชุมชน และเครือขายภาคประชาชน ในการควบคุมพ้ืนที่เสี่ยงตอการเผาในท่ีโลง
ของจังหวัดเชียงใหม ดาํเนนิการในพ้ืนท่ี ๓ โซนๆ ละ 1 ครั้ง (โซนเหนอื โซนกลาง โซนใต)

150,000       

      1) งบดําเนินงาน 150,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 9,000

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 9,000 - จํานวน 1 คน ๆ ละ ๕ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 3 คร้ัง

          (2) คาใชสอย 132,000
                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 36,000 - คาอาหารกลางวนั จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท x 3 คร้ัง

21,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท x 3 คร้ัง 

60,000 - คาพาหนะเดินทางไป-กลับ ผูเขารวมอบรม  จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท x 3 คร้ัง

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 15,000 - เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 3๐๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บาท

          (3) คาวัสดุ 9,000

                 - วัสดุสํานักงาน 9,000 - จัดชื้อวสัดุ เครื่องเขียน สําหรับผูเขารวมอบรม จํานวน 3๐๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

1.1.3 อบรมเชิงปฏบัิตกิารสงเสริมการจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพ่ือนํามาแปรรูปใหเกิดประโยชนและลดการเผาใน
พ้ืนที่โลง

309,000       

      1) งบดําเนินงาน 309,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 54,000

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 54,000 - จํานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 15 ชุมชน

          (2) คาใชสอย 255,000

                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 150,000 - คาอาหารกลางวนั  จํานวน 15 ชุมชนๆ ละ ๑๐0 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ  100 บาท

105,000 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม จํานวน 15 ชุมชนๆ ละ ๑๐0 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ     ๓5 บาท

1.1.4 อบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาเครือขายลาดตระเวน เฝาระวัง ทําแนวกันไฟ และดับไฟปา โดยการมีสวนรวมของราษฎรใน
ชุมชนพ้ืนท่ีเส่ียง

759,000       

      1) งบดําเนินงาน 759,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 54,000

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 54,000 - จํานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 15 ชุมชน

          (2) คาใชสอย 660,000

                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 180,000 - คาอาหารกลางวนั จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท x 15 ชุมชน

105,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท x 15 ชุมชน

300,000 - คาพาหนะเดินทางไป-กลับ ผูเขารวมอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท x 15 ชุมชน

                 - คาจัดทําเอกสาร 75,000 - เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 1๐๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บาท x 15 ชุมชน

          (3) คาวัสดุ 45,000

                 - วัสดุสํานักงาน 45,000 - จัดช้ือวัสดุ เคร่ืองเขียน สําหรับผูเขารวมอบรม จํานวน 1๐๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท x 15 ชุมชน

กิจกรรมยอยที่ 1.2 การลาดตระเวน เฝาระวัง และดบัไฟปา 2,630,000    

1.2.1  สนบัสนุนการดําเนินงานฝายปกครองในการบริหารจัดการไฟปาและหมอกควันระดับอําเภอของจังหวัดเชยีงใหม จํานวน 25
 อําเภอ

1,000,000    

     1) งบดําเนินงาน 1,000,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 1,000,000

                 - คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,000,000 - เจาหนาที่ฝายปกครอง ในการการดําเนินการบริหารจัดการไฟปาและหมอกควนั  ของที่ทําการปกครอง
จังหวดัเชียงใหม ในการจัดการหมอกควันและไฟปาระดับอําเภอ 25 อําเภอ เปนเงิน 1,000,000 บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

1.2.2 สนับสนุนกําลังพล ลาดตระเวน เฝาระวัง การดับไฟ หวงเวลา 50 วัน จังหวัดเชียงใหม 920,000       

     1) งบดําเนินงาน 920,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 720,000

                 - คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 720,000 เจาหนาที่ปฏิบัติงานกําลังพลทหาร จํานวน 60 คน x 50 วัน x 240 บาท

          (2) คาวัสดุ 200,000

                 -  คาน้ํามันเชื้อเพลงิและหลอลื่น 200,000

1.2.3 การลาดตระเวนดับไฟในชุมชนที่มีพ้ืนที่ตดิปา ตามแนวทางประชารัฐ โดยการมีสวนรวมของราษฎรในชมุชนพ้ืนท่ีเสี่ยงของ
จังหวัดเชียงใหม

450,000       

      1) งบดําเนินงาน 450,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 450,000

                 - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 450,000 - จางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20 วัน ๆ ละ 10 ชุมชน ๆ ละ 15 คน ๆ ละ 150
 บาท/วัน

1.2.4 การรวบรวมขอมูลการเกิดไฟปา Hotspot และติดตามการดาํเนินงานในพ้ืนที่ 25 อําเภอ 260,000       

      1) งบดําเนินงาน 260,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 260,000

                 - คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน 260,000 - จํานวน 2 คน ๆ ละ 130,000 บาท (จํานวน ๓ โซน ในพื้นท่ีโซนเหนือ และโซนใต  จํานวน 1 คน 
,โซนกลาง จํานวน 1 คน )

กิจกรรมยอยที่ 1.3 ศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการส่ังการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม)

105,500       

     1) งบดําเนินงาน 105,500

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 105,500

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 10,500 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 3๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท x 10 คร้ัง 

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 15,000 - เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท x ๑0 คร้ัง

                 - คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน 80,000 - เจาหนาที่ประจําศูนยอํานวยการสั่งการในระดับจังหวดัของจังหวัดเชียงใหมสนับสนุนการปฏิบัติการชวง
วกิฤตหมอกควนั 2 คน อัตรา  10,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๔ เดือน



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 1.4 การบริหารจัดการ อํานวยการของคณะกรรมการระดบัจังหวัดและการปฏบัิตงิานดานมลพิษหมอกควันไฟปาใน 158,300       

1.4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการระดบัจังหวัด  จํานวน ๒ ครั้ง

     1) งบดําเนินงาน 15,700

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 15,700

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 6,300 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ คร้ังๆ ละ 9๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท

4,000 - คาเชาหองประชุม จํานวน ๒ คร้ังๆ ละ 2,000 บาท

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 5,400 - เอกสารประกอบการประชุม จํานวน ๒ คร้ังๆ ละ 9๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท

1.4.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏบัิตกิารถอดบทเรียนเพ่ือกําหนดมาตรการจัดทําแผนและเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา
มลพิษหมอกควัน ป พ.ศ. ๒๕๖3

142,600       

     1) งบดําเนินงาน 142,600       

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 3,600

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 3,600 - จํานวน  1  คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

          (2) คาใชสอย 139,000

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 60,000 - คาอาหารกลางวนั จํานวน 200 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 300 บาท

20,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๕0 บาท

40,000 - คาพาหนะเดินทางไป-กลับ ผูเขารวมประชุม 200 คน คนละ 200 บาท

5,000 - คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และส่ิงพิมพ

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 14,000 - จํานวน 200 ชุดๆ ละ 7๐ บาท

กิจกรรมยอยที่ 1.5 การประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาการเผยแพรขอมูลผานสื่อตางๆ 500,000       

     1) งบดําเนินงาน 500,000       

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 500,000

                 - คาโฆษณาและเผยแพร 250,000 - ผลิตและเผยแพรสปอตประชาสัมพันธ ความยาวไมเกิน 1 นาที ผลิตและสําเนาสงใหวิทยุธรุกิจบริการและ
เสียงตามสาย

                 - คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 100,000 - ปายประชาสัมพันธ ขนาดใหญ จํานวน 20 แผน ๆ ละ 5,000  บาท

                 - คาจางเหมาทําแผนพับรณรงค 150,000 -จํานวน 15,000 แผนๆ ละ 10 บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 1.6 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 416,000       

     1) งบดําเนินงาน 416,000       

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 296,000

                 - คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 30,000 - สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ออกพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ

                 - คาจางเหมาบริการ 260,000 - พนักงานชวยปฏิบัติงานจํานวน 2 คน อัตรา ๑3,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน 10 เดือน

6,000 - คาจางเหมาจัดทํารายงานสรุป จํานวน 20 เลม ๆ ละ 300 บาท

          (2) คาวัสดุ 120,000

                 - วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 70,000

                 - วัสดุสํานักงาน 30,000

                 - วัสดุคอมพิวเตอร 20,000

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดนิทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรกึษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกิดมลพิษทางน้ํา ดนิ อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิู อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีลดลง

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพชุมชน เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิกรรมหลักที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ 1,850,400      

กิจกรรมยอยที่ 2.1 : จัดทําแนวกันไฟ มิใหลุกลามเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ 1,850,400      

      1) งบดําเนินงาน 1,850,400

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 1,850,400 -คาจางเหมาจัดทําแนวกันไฟ (360 กม.)

                - คาจางเหมาจัดทําแนวกันไฟ 1,233,600 หนวยปองกัน 24 หนวยๆ 10 กม. ๆ 5,140 บาท (ปาสงวนแหงชาต)ิ

514,000 หนวยปองกัน 10 หนวยๆ 10 กม. ๆ 5,140 บาท (ปาอนุรกัษ)

102,800 พื้นที่โครงการรอยใจรักษ อ.แมอาย 20 กม. ๆ 5,140 บาท 

          (3) คาวัสดุ

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๓.       คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง

๑.       การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒.       รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกิดมลพิษทางน้ํา ดนิ อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และ
พรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต :ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีลดลง

กิจกรรมหลักท่ี 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม 2,752,900    2,750,200   

กิจกรรมยอยที่ 3.1  โรงเรียนคดัเลือกตัวแทนอาจารยและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวมการอบรมศึกษาดูงานศูนย
การเรียนรูดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และจัดทําแผนการจัดการพลังงานแบบมีสวนรวม

1,005,150   997,200      

      1) งบดําเนินงาน

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 43,200         43,200

                       - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 43,200 วทิยากรบรรยายและวิทยากรกลุม จํานวน 12 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 

          (2) คาใชสอย 961,950      954,000

                         - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 441,950      396,500

180,000  คาอาหาร จํานวน 150 คน ๆ ละ ๘ มื้อ ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 180,000  บาท

                     31,500

150,000 คาที่พัก จํานวน 150 คน ๆ 2 คืนๆ ละ 500 บาท  เปนเงิน  150,000  บาท

30,000  คาพาหนะเหมาจาย คนละ 200 บาท จํานวน 150 คน เปนเงิน 30,000  บาท

5,000  คาถายเอกสาร เปนเงิน 5,000  บาท

                        - คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา 37,500 กระเปาใสวัสดุสิ่งของประกอบการฝกอบรม จํานวน 150 ชิ้น ๆ ละ 250 บาท

                        - คาจางเหมาพาหนะ 120,000      120,000  จางเหมาพาหนะในการศกึษาดูงาน   จํานวน 4 คัน ๆละ 15,000 บาท จํานวน 2 วนั

                        - คาจางเหมาทําเอกสาร 400,000      400,000 จางเหมาทําคูมือเอกสารในการศึกษาดูงาน

          (3) คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 3.2 สนบัสนุนใหเกิดโครงงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดานพลังงาน
 เพื่อลดการเผาเศษวัสดเุหลือท้ิงทางการเกษตรในที่โลงแจง

1,200,000   1,200,000

      1) งบดําเนินงาน

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย

          (3) คาวัสดุ

                - คาวัสดุสนามและการฝก 1,200,000

 คาอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน ๆ ละ ๖  มื้อ ๆ ละ 35 บาท  เปนเงิน 31,500  บาท

คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําโครงงานดานพลังงานของโรงเรียน จํานวน 10 แหงๆ ละ 120,000 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

คําชี้แจง

กิจกรรมยอยที่ 3.3  กิจกรรมนําเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนแตละโรงเรียน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูแนวคดิดานการ
จัดการพลังงาน ในสถานศกึษา

235,750      241,000      

      1) งบดําเนินงาน

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 235,750      241,000

                         - คาใชจายในการฝกอบรม 210,750      216,000

90,000  คาอาหาร จํานวน 150 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 90,000 บาท

21,000

75,000  คาที่พัก จํานวน 150 คนๆละ 1 คืน ๆละ 500 บาท เปนเงิน 75,000  บาท

30,000  คาพาหนะเหมาจาย คนละ 200 บาท จํานวน 150 คน เปนเงิน 30,000  บาท

                         - คาจัดสถานที่ 25,000         25,000

          (3) คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 3.4 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 312,000      312,000      

      1) งบดําเนินงาน

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 232,000      232,000

                - คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน 132,000      132,000  คาจางเหมาบรกิารรายเดือน จํานวน 1 คน 11 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท 

               - คาเบ้ียเล้ียง ที่พักและพาหนะ 100,000      100,000  คาเดินทางไปราชการของขาราชการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน

          (3) คาวัสดุ 80,000        80,000

             - คาน้ํามันเช้ือเพลิง 80,000         80,000

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๓.       คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

 คาอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 15,750  บาท

๑.       การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒.       รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกิดมลพิษทางน้ํา ดนิ อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และ
พรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีลดลง

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพชุมชน เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

กิจกรรมหลักท่ี 4 : การลดปญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติเกษตรกรเพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวย
ระบบอนรุักษดนิและนํ้ารวมกับการทําการเกษตรตามแนวทางศาสตรพระราชา

1,830,700   

กิจกรรมยอยที่ 4.1 การวางแผนพ้ืนที่  คัดเลือกพ้ืนท่ีปลูกรวมกับการทําความเขาใจรวมกับเกษตรกร และออกแบบ
สํารวจออกแบบ

200,000      

      1) งบดําเนินงาน 200,000      

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน -              

          (2) คาใชสอย 200,000      

            - คาเบ้ียเล้ียง ที่พักและพาหนะ 100,000  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ในการสาํรวจพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการ
จัดการพื้นที่

            - คาจางเหมาจัดพิมพแผนที่ 50,000 - คาใชจายในการจัดพิมพแผนที่

            - คาจางเหมาจัดทําแบบสํารวจ 50,000 - คาใชจายในการจัดทําแบบสํารวจ

          (3) คาวัสดุ -              

กิจกรรมยอยที่ 2 การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือลดปญหาหมอกควัน 1,485,000   

      1) งบดําเนินงาน 1,485,000   

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน -              
          (2) คาใชสอย 1,435,000   

            - คาจางเหมาปรับรปูแปลงนา 210,000 ปรับรูปแปลงนา จํานวนเกษตร 10 ราย รายละ 3 ไร อัตราไรละ 7,000 บาท

            - คาจางเหมาขุดคันคเูบนน้ํา 900,000 ขุดคันคเูบนน้ํา หรือทางลําเลียงในไรนา หรือ คูรับน้ํารอบขอบเขา ระยะทาง 450 เมตร จํานวนเกษตร 10 ราย 
อัตราเมตรละ 200 บาท

            - คาจางเหมาสรางบอดักตะกอนดิน 300,000 บอดักตะกอนดิน จํานวน 20 จุดๆ ละ 15,000

            - คาจางเหมาจัดทําปาย 25,000 จํานวน 10 ปาย ปายละ 2,500

          (3) คาวัสดุ 50,000        

             - วัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 50,000         

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 4.3 การสงเสริมสาธิตการทําการเกษตรกรรมตามศาสตรพระราชา 145,700      

      1) งบดําเนินงาน 145,700      

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 7,200          

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 7,200           จํานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เพ่ือดําเนินการอบรมและสาธิตารทําการเกษตรกรรมตามศาสตร
พระราชา

          (2) คาใชสอย 28,500        

            - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 18,000 คาอาหารกลางวนั จํานวน ๑ มื้อๆละ ๑๒๐ บาท จํานวน 150 คน จํานวน 1 คร้ัง

10,500  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 150 คน  จํานวน 1 คร้ัง

          (3) คาวัสดุ 110,000      

                - วัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 80,000  คาน้ํามันเช้ือเพลิงในการออกสงเสริมเกษตรกรเดือนละ 10,000 บาท จํานวน 8 เดือน

                -  วัสดุการเกษตร 30,000          วัสดุทางการเกษตรในการสงเสริมสาธิต

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๒.       รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย

๓.       คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

๑.       การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา 
คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลกัษณะดังกลาว



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกิดมลพิษทางน้ํา ดนิ อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น
 และพรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีลดลง

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพชุมชน เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

กิจกรรมหลักท่ี 5 : เสริมสรางความรู ความเขาใจ การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาอยางย่ังยืน 1,300,000      

กิจกรรมยอยที่ 5.1 การเสริมสรางความรูความเขาใจ และการประสานงานสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ในการปฏบัิตกิารเพ่ือแกไขปญหา
หมอกควันไฟปาอยางย่ังยืน

1,300,000      

      1) งบดําเนินงาน

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 155,000

                (๑.๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 155,000

          (2) คาใชสอย 640,000

                (๒.๑) คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม 640,000

          (3) คาวัสดุ 505,000

                (3.๑) วัสดุสํานักงาน 196,000

                (3.2) วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 309,000         

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

คาน้ํามันเช้ือเพลงิ ในการลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน และปฏิบัติการปองกันและแกไข
หมอกควันไฟปาในพ้ืนที่

๒.       รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย

๓.       คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง

๑.       การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

 เงินตอบแทน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หรือผูนําชุมชน หรือคณะกรรมการหมูบาน หรือประชาชนที่ไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ใน
การติดตาม เฝาระวังและปฏิบัติการสนับสนุนการดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาหมอกควนัไฟปาในพื้นที่ โดยเฉพาะในหวง
ระยะเวลาที่มีการหามเผาตามประกาศจังหวัดเชียงใหม และชวยสนับสนุนงานเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน 
และสรางเครือขายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพเพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน

 - พื้นที่ที่มีความรุนแรงมาก จํานวน 5 อําเภอๆละ 85,000 บาท 
 - พื้นที่ที่มีความรุนแรงปานกลาง จํานวน 6 อําเภอๆละ 60,000 บาท
 - พื้นที่ที่มีความรุนแรงนอย จํานวน 7 อําเภอๆละ 40,000 บาท
 - พื้นที่ที่ไมมีความรุนแรงของปญหาแตตองพัฒนาตอเนื่อง จํานวน 7 อําเภอๆละ 30,000 บาท

คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หรือผูนําชุมชน หรือคณะกรรมการหมูบาน หรือประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมการเสรมิสรางความรูความเขาใจ และการประสานงานสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หรือรวมสนับสนุนการปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหาหมอกควนัไฟปาอยางยั่งยืน

วสัดุสํานักงาน หรือวสัดุที่จําเปนในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมหลักที่ 6 : การสรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม ป 2563 1,300,000

กิจกรรมยอยที่ 6.1 สรางชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อเปนตนแบบในการถายทอดความรูปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเปนการปลูกไม

ผล/ไมยืนตน เพื่อแกปญหาการเผาในพื้นที่เกษตร 23 อําเภอๆละ 20 ราย (ประกอบดวย อําเภอดอยสะเก็ด, สะเมิง, สันกําแพง, แมออน, หาง

ดง, สันปาตอง, แมริม, แมแตง, กัลยาณิวัฒนา, สันทราย, พราว, เวียงแหง, แมอาย, ฝาง, ไชยปราการ, เชียงดาว, อมกอย, แมแจม, ดอยเตา, 

ฮอด, จอมทอง, ดอยหลอ และอําเภอแมวาง เกษตรกรรวม 640 ราย)

575,000      

      1) งบดําเนินงาน 575,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 575,000

                '- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 59,800  คาอาหารกลางวนั จํานวน 1 มื้อๆละ 130 บาท จํานวน 460 คน

32,200  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 460 คน

23,000  คาพาหนะเหมาจายใหเกษตรกร จํานวน 460 คนๆละ 50 บาท

460,000  คาวัสดุประกอบการอบรม จํานวน 460 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท

          (3) คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 6.2 สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช 460,000      

      1) งบดําเนินงาน 460,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย

          (3) คาวัสดุ 460,000

                   - วัสดุการเกษตร 460,000

กิจกรรมยอยที่ 6.3 สรางการรับรูในการผลิตไมผล/ไมยืนตน ที่แปลงเกษตรกรตัวอยาง เพื่อนํามาปรับใชในพื้นที่ จํานวน 50 ราย 151,500      

      1) งบดําเนินงาน 151,500

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 151,500

                '- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 35,000  คาอาหารกลางวนั จํานวน 2 มื้อๆละ 350 บาท จํานวน 50 คน

17,500  คาอาหารเยน็ จํานวน 1 มื้อๆละ 350 บาท จํานวน 50 คน

10,000  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 4 มื้อๆละ 50 บาท จํานวน 50 คน

30,000  คาที่พัก สําหรับผูเขารวมอบรม จํานวน 50 คนๆละ 600 บาท

24,000  คาเบ้ียเลี้ยง สําหรับผูเขารวมอบรม จํานวน 50 คนๆละ 480 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง

คาสนับสนุนพันธุไมผลไมยืนตน ตามความเหมาะสมหรือตามความตองการของแตละพื้นท่ี สนับสนุนใหกลุมเกษตรกร จํานวน 

23 อําเภอ ๆ ละ 20,000 บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

คําชี้แจง

                  คาจางเหมาพาหนะ 30,000  จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 5 คนัๆละ 6,000 บาท

                  คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 5,000  จางเหมาจัดทําเอกสารเอกสารฝกอบรม จํานวน 50 ชุดๆละ 100 บาท

          (3) คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 6.4 การประชาสัมพันธ การติดตาม/ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 113,500      

      1) งบดําเนินงาน 113,500

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 91,200

                     คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 91,200

          (3) คาวัสดุ 22,300

                    คาวัสดุสํานักงาน 10,000

                    คามันเช้ือเพลิง 12,300

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๓.       คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

 คาเบ้ียเลี้ย'สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใน 23 อําเภอ

๑.       การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รว

มทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอ่ืนท่ีมีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒.       รายจายเพื่อจางท่ีปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย



ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
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ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดลอมชุมชนและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
กิจกรรมหลัก :  สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว           วงเงิน : 30,355,500 บาท 
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด : สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนงาน 3 : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
หนวยดําเนินการ : 1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) 
 2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
     3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
     4. สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม   
ผูรับผิดชอบ : นายภูมินพศ  บุญบันดาร  ตําแหนง : ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ 
สถานท่ีติดตอ : สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) หมายเลขโทรศัพท : 052-081758                     

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑) ที่มา : การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวมีความจําเปนอยางย่ิงตอสถานการณดานปาไมในปจจุบัน  
ทั้งนี้เปนผลมาจากการลดจํานวนลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องของทรัพยากรปาไม สาเหตุเนื่องมาจากการ
ขยายตัวในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหมีการบุกรุกทําลาย
ปาเพ่ือใชประโยชนที่ดินสําหรับรองรับการขยายตัวดังกลาว ซึ่งทรัพยากรปาไมนี้มีความสําคัญอยางย่ิงตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย เมื่อถูกทําลายไปแลวสามารถปลูกฟนฟูใหกลับคืนสภาพที่อุดมสมบูรณ ดังเดิมได  
เพราะทรัพยากรปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติอยางหนึ่งท่ีสามารถรักษาใหคงสภาพอยูไดหรือทดแทนได ดังนั้น
การเพาะชํากลาไมที่มีคุณภาพเพ่ือแจกจายใหแกประชาชนไดนําไปปลูกเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวจะสําเร็จไดจะตองอาศัยความรวมมือจากเด็กและเยาวชน โดยการ
เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะเพื่อเปนกําลังเสริมในการเพาะชํากลาไมคุณภาพ เพื่อแจกจายและนําไป
ปลูกเพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวตอไปในอนาคต เปนไปตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่จะอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมของประเทศโดยการยึดนโยบาย “พลิกฟนผืนปา  สูการพัฒนาท่ียั่งยืน” เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ปาของ
ประเทศขึ้นเปน ๔๐% ภายในกรอบระยะเวลา ๒๐ ป โดยมีเปาหมายการดําเนินงานเพ่ือมีปาอุดมสมบูรณ 
รักษาไวอยางม่ันคง ใชประโยชน อยางสมดุลและยั่งยืน เนนการมีสวนรวมของประชารัฐ ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  
 (๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ คือ  
"พื้นที่สีเขียว" ของเมืองเชียงใหม ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่กลางแจงและก่ึงกลางแจงที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือ
บางสวนปกคลุมดวยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้ําได อาจมีสิ่งปลูกสรางหรือพ้ืนผิวแข็งไมซึมน้ํารวมอยูหรือไม
ก็ได อาจเปนพ้ืนที่สาธารณะหรือเอกชน ที่สาธารณชนสามารถใชประโยชน ประกอบดวยพ้ืนที่สี เขียว 
เพ่ือนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน พื้นที่อรรถประโยชน เชน พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่สาธารณูปการ 
พื้นที่แนวกันชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันตาง ๆ พ้ืนที่ธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติอันเปนถ่ินที่อยูของสิ่งมีชีวิต 
ไดแก พ้ืนที่ปาไม พื้นที่ชุมนํ้า รวมถึงพ้ืนที่ชายหาด พื้นที่ริมน้ํา พ้ืนท่ี ที่เปนร้ิวยาวตามแนวเสนทางคมนาคมทาง
บก ทางน้ํา และแนวทางสาธารณูปการตาง ๆ หรือพื้นที่อ่ืน ๆ เชนพ้ืนท่ีสีเขียวที่ปลอยรกราง 

พื้นที่สีเขียว... 
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 พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติ และพ้ืนที่สีเขียวที่มีการใชประโยชนผสมผสานกัน พื้นที่
สีเขียวในเขตเมืองมีบทบาทสําคัญในดานเปนที่อาศัยของ นก แมลง และสัตวอื่น ๆ ปองกันการกัดเซาะหนาดิน 
ชวยดูดซับเสียง ชวยลดอุณหภูมิของเมืองบรรเทาปญหาภาวะโลกรอน เปนแหลงนันทนการและสถานที่พักผอน
หยอนใจ และเปนสวนเชื่อมโยงผูคนใหสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด ทําใหเมืองที่นาอยู 
 ตนไมใหญในเขตเมืองจัดไดวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของพื้นที่สีเขียว ทั้งการผลิต
ออกซิเจน ดูดซับคารบอนไดออกไซด ทําใหอากาศสดชื่น ใหรมเงา เปนที่อยูอาศัยของสรรพสัตว ปริมาณ
คารบอนท่ีดูดซับโดยตนไมจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตามการเจริญเติบโตของตนไม ดังนั้นยิ่งตนไมมีขนาดใหญ
มากเทาไหร ปรมิาณการดูดซับคารบอนก็มากขึ้นเทานั้น 
 ตนไมใหญในเขตเมืองเชียงใหม นอกจากจะมีคุณคาในมิติดานสิ่งแวดลอมแลวยังมีคุณคา
ความสําคัญในมิติทางสังคมวัฒนธรรม ความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน ความผูกพันทางจิตใจตอคนพื้นถ่ิน 
นอกจากนี้ยังมีศักยภาพที่จะสรางคุณคาในมิติทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยว 
 การพัฒนาพื้นที่เมืองโดยไมไดใหความสําคัญมิติดานสิ่งแวดลอม ทําใหตนไมใหญในพื้นที่เมือง
เชียงใหม ถูกมองวาเปนอุปสรรคของโครงการพัฒนาตาง ๆ เชน การขยายผิวทางจราจร หรือบดบังทัศนียภาพ
ของอาคาร รานคา เปนตน หนวยงานผูมีหนาที่รับผิดชอบขาดความรู ความเขาใจ หรือไมไดใหความสําคัญกับ
การดํารงอยูของตนไมเหลานั้น เชน การโบกคอนกรีตปดทับโคนตนไม ตนไมขาดการดูแล การตัดตนไม  
แนวสายไฟ ฯลฯ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทําใหตนไมใหญในเมืองเสื่อมโทรม ลมตาย ขาดความสวยงาม 
 พื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกทําลาย เชน เปลี่ยนลําเหมืองและทางระบายน้ํา
ธรรมชาติเปนทอคอนกรีต การสรางถนนปดทับลําเหมือง ปูคอนกรีตปดทับผิวดิน เปนตน ทําใหระบบนิเวศ 
ถูกทําลาย เกิดปญหามลภาวะ น้ําเนาเสีย น้ําทวม ฯลฯ 
 ตนไมใหญ  และพ้ืนที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม ยังขาดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตนไมใหญไมไดรับการดูแลรักษาอยางถูกวิธี จํานวนหมอตนไมอาสาไมเพียงพอตอความตองการของชุมชนและ
สังคม พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองไมไดรับการบริหารจัดการใหกอเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ความเรงดวน ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองสรางกระบวนการรักษา ฟนฟูตนไมใหญในเมือง 
สรางรุกขกร และรณรงคสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวเมืองเชียงใหมอยางย่ังยืน 

 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  
   1. เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการเพ่ิมพื้นที่ 
สีเขียวในเขตเมอืงเชียงใหม 
   2. เพ่ือใหเขตเมืองเชียงใหม เปนเมืองนาอยู นาทองเที่ยว 
   3. เพ่ือสรางจิตสํานึกและสรางความเขาใจใหกับราษฎรในพ้ืนที่เปาหมายท่ีเปนพ้ืนที่วิกฤต 
ใหตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเขามามีสวนรวมในการปองกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของตน 
   4. จัดตั้งศูนยการเรียนรูเพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรบทเรียนการปฏิบัติงานดานพื้นที่ 
ชีวมณฑล สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
 

  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป 1 ตุลาคม 2562   สิ้นสุดป 30 กันยายน 2563  

(2.4) ระยะเวลา... 
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   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 
  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย : ราษฎร/ ประชาชน 
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชน 
 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

     (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด : 
   1. ทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เปาหมายไดรับการฟนฟูรักษา ไมนอยกวา 10 พ้ืนที่ 
   2. มีศูนยการเรยีนรูดานการพัฒนาที่ย่ังยืน 1 แหง เพื่อเผยแพรองคความรู 
   3. ปลูกไม 3 อยางประโยชน 4 อยาง จํานวน 250 ไร 
  (๔.๒) ผลผลิต :  
   1. จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น  
    2. เกิดความรวมมือของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
    3. ประชาชนใหความสนใจการปลูกไม 3 อยางประโยชน 4 อยางมากกวาพืชเชิงเดี่ยว 
  (4.3) ผลลัพธ :  
   1. พ้ืนที่ปาในจังหวัดเชียงใหม  ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ และพ้ืนท่ีปาไมที่ถูกบุกรุกและ
มีสภาพที่เสื่อมโทรม ไดรับการแกไข 
   2. ชุมชนตนแบบในจังหวัดเชียงใหมมีการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ สงผลใหเปน
ชุมชนสีเขียวเปนชุมชนนาอยู นาทองเที่ยว 
   3. มีศูนยการเรียนรูดานการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเผยแพรองคความรู 1 แหง 
  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก :  
   1.ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่
ของตนเองใหมีความอุดมสมบูรณ 
   2.มีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงใหมมีระบบเตือนภัย 
ทางธรรมชาติและมลพิษ 
   เชิงลบ : -ไมมี- 
   (๕) แนวทางการดําเนนิงาน 
  (5.1) กิจกรรมหลักที่  1  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว  
จัดทําระบบบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน งบประมาณ 3,471,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. เพ่ิมพื้นที่ สี เขียวในชุมชน  "สวนปาประชารัฐ" เพื่ อ
ความสุขของคนไทย 

    

2. สงเสริมใหทองถ่ินพัฒนาเครือขายดานสิ่ งแวดลอม 
เพ่ื อ ให เกิ ดก ารมี ส วน ร วม ใน ก ารบ ริห าร จัด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    

3. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล     

(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2... 
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  (5.2) กิจกรรมหลักท่ี 2 อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน งบประมาณ 5,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรกัษท่ี 16 (เชียงใหม) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

การสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ทําไรหมุนเวียน     

  (5.3) กิจกรรมหลักท่ี 3 ปลูกปาทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชนใชสอยดวย
ศาสตรพระราชา (ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง) งบประมาณ 1,395,000 บาท หนวยดําเนินงาน 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 1 (เชียงใหม) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 250 ไร     

2. ติดตามและประเมินผล    

  (5.4) กิจกรรมหลักท่ี 4 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พ้ืนที่สงวน 
ชีวมณฑลแมสา-คอกมา งบประมาณ 16,512,900 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. กอสรางศูนยเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวน
ชีวมณฑลแมสา-คอกมา 

   

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการนําระบบการจาย
แทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: 
PES) มาใชในพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา จํานวน 2 
ครั้ง 

 


  

3 . จัดประชุม เชิ งป ฏิบัติ การเพ่ื อจัดทํ าแผนการฟ น ฟู
สภาพแวดลอมพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา  
แบบมีสวนรวม จํานวน 6 ครั้ง 

   

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายชุมชนพื้นที่สงวน 
ชีวมณฑลแมสา-คอกมา จํานวน 4 ครั้ง 

   

5. จัดทําจุลสารพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา    
6. จัดทําสื่อสิ่งพิมพเพ่ือประชาสัมพันธและถอดบทเรียนการ

ปฏิบัติงานพ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา เผยแพร 
ในระดับสากล จํานวน 500 เลม 

  





  (5.5) กิจกรรมหลักท่ี 5 เพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ตามแนวชายแดน งบประมาณ 1,976,600 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. การจัดอบรมสรางจิตสํานึกและสรางเครือขายการมี
สวนรวมในการเพ่ิมศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 







  

2. การสงเสริมการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง     
3. กิจกรรมบริหารโครงการและติดตามประเมินผล    



(5.6) กิจกรรมหลักที่ 6... 
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  (5.6) กิจกรรมหลักที่ 6 อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสรางปา เพ่ิมรายได ในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษ จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 2,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักบริหารพื้นที่
อนรุกัษที่ 16 (เชียงใหม /สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําร ิหวยเมืองงาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. การอนุรักษดินและแหลงน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา 
แบบทองถ่ินเบื้องตน หรือ “ฝายแมว” 

    

2. การอนุรักษดินและแหลงน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา 
แบบกลองเกเบี้ยน ชนิดหินทิ้งและเทปูนทับดานบน 

    

3. จัดหากลาไม สนับสนุนชุมชน เพ่ือสรางปาและ 
เพิ่มรายได 

    

4. สงเสริมการปลูกหวาย     
  

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 30,355,500 บาท 
 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรอืเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
  (๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
      ไมมี 
  (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนคิการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มพีรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง 
  มปีระสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
        ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
        อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
        คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
 



(8.5) รายงาน... 
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(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
        ไมตองทํารายงานการศึกษา 
        ตองทํารายงานการศึกษา 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ย่ังยืนของโครงการ :  

  (9.1) การบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
       ๑. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทํางาน เพ่ือกํากับดูแลโครงการ โดยมีแผนตรวจติดตาม 
  2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและประชาชนผูมีสวนรวมชวยกันบํารุงดูแลรักษาตอไป 
  (9.๒) การติดตามประเมินผลโครงการ 
    ๑. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทํางาน เพ่ือกํากับดูแลโครงการ โดยมีแผนตรวจติดตาม 

(๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - ไมมี - 
 



จังหวัดเชียงใหม

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3,491,000 3,471,000

2,190,000 2,145,000

1.1.1 กิจกรรมการปลูกปาประชารัฐ 1,440,000 1,395,000

1) งบดําเนินงาน 1,440,000 1,395,000

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

(1) คาตอบแทน

(2) คาใชสอย 1,200,000 1,155,000   

 - คาจางเหมาจัดหากลาไม 1,200,000 1,155,000   

(3) คาวัสดุ 240,000 240,000

 - คาวัสดุการเกษตร 240,000 240,000

1.1.2 จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ "สวนปาประชารัฐ" 750,000 750,000      

1) งบดําเนินงาน 750,000 750,000      

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

(1) คาตอบแทน

(2) คาใชสอย 750,000 750,000      

 - คาจางเหมาจัดประชาสัมพันธ 750,000 750,000      จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 25 แหงๆ ละ 30,000 บาท

(3) คาวัสดุ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 โครงการ)

งบรายงจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563

โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชมุชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขดัแยง
 และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

กิจกรรมหลักที่ 1 : สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทําระบบ
บริหารพื้นที่สีเขียวในชุมชน

กิจกรรมยอยที่ 1.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนปาประชารัฐ" เพื่อความสุขของคนไทย

ใชในการปลูกในพ้ืนที่สวนปาประชารัฐ มอบให อปท.210 แหง ๆ ละ 5,500 บาท  เพื่อไปดําเนินการปลูก



งบรายงจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563

1,257,000   1,232,000   

300,000      300,000      

1) งบดําเนินการ 300,000      300,000      

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

(1) คาตอบแทน  -  -

(2) คาใชสอย 300,000      300,000      

 - คาจางเหมาสํารวจและวินิจฉัย 300,000      300,000      สํารวจและวินิจฉัย

(3) คาวัสดุ  -  -

625,000      625,000      

1) งบดําเนินงาน 625,000      625,000      

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

(1) คาตอบแทน  -  -

(2) คาใชสอย 375,000      375,000      

 - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 375,000      375,000      

(3) คาวัสดุ 250,000      250,000      

 - คาวัสดุเกษตร 250,000      250,000      พ้ืนที่ละ 10,000 บาท x จํานวน 25 ชุมชน

202,000      177,000      

1) งบดําเนินงาน 202,000 177,000

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

(1) คาตอบแทน 36,000 36,000

 - คาตอบแทนวิทยากร 36,000 36,000        จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 5 ครั้ง

(2) คาใชสอย 116,000 116,000      

 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 60,000        60,000        คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 100 คน x 5 ครั้ง

35,000        35,000        

 - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 21,000        21,000        เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 300 ชุด ๆ ละ 70 บาท

(3) คาวัสดุ 50,000 25,000        

 - วัสดุสํานักงาน 25,000        

กิจกรรมยอยที่ 1.2 การสงเสริมใหทองถิ่นพัฒนาเครือขายดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.2.1 สํารวจ และวินิจฉัย ตนไมใหญในพื้นที่เมืองเชียงใหมโดยการมีสวนรวมของชุมชน

1.2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูใหแก   รุกขกรในชุมชนดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม

1.2.2 การฟนฟู รักษา โดยการมีสวนรวมของชุมชน และทองถิ่น

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จํานวน 100 คน x 5 ครั้ง

คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ สําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 50 บาท x 5 พ้ืนที่

จางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับราษฎรอาสาสมัคร จํานวน 25 ชุมชน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ
 150 บาท x 5 วัน



งบรายงจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ คําชี้แจง

ป 2562
(ถามี)

ป 2563

130,000 130,000      

1) งบดําเนินงาน 130,000 130,000      

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

(1) คาตอบแทน  -  -

(2) คาใชสอย 130,000 130,000      

 - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 30,000        30,000        สําหรับผูรวทงาน จํานวน 150 คน ๆ ละ 200 บาท

 - คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ 30,000        30,000        จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เวที พรอมรื้อถอน

 - คาจางเหมาจัดนิทรรศการองคความรู 70,000        70,000        

(3) คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 1.3 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 44,000 94,000        

1) งบดําเนินงาน 44,000 94,000        

(1) คาตอบแทน

(2) คาใชสอย 44,000 44,000        

 - คาเบ้ียเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 44,000 44,000        

(3) คาวัสดุ  - 50,000        

 - คาวัสดุสํานักงาน 30,000         วัสดุสํานักงาน เพื่อการบริหารโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ

 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000         วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือการบริหารโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ

1. การบันทึกประภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคออมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

2. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย

3. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

1.2.4 จัดเวทีบูรณาการแผนการจัดการตนไมใหญในพื้นที่เมืองเชียงใหม



                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2562 ป 2563

(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชมุชนในการอนุรักษ หวงแหน 
ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลักที่ 2 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

5,000,000      

กิจกรรมยอยที่ 2.1 การสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ทําไรหมุนเวียน

1. งบลงทุน 5,000,000       

1.๑ คาครุภัณฑ -                  

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

1.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 5,000,000       

  (๑) ราคาตอหนวยตํ่ากวา ๑๐ ลานบาท

         - ทําไรหมุนเวียน 5,000,000       

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

2. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย

3. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

1. การบันทึกประภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคออมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่น ที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง

การสงเสริมระบบวนเกษตรในพ้ืนที่ทําไรหมุนเวียน จํานวน  1,000 ไร ไรละ 5,000 บาท



จังหวัด/ เชียงใหม

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1,395,000 1,395,000

กิจกรรมยอยที่ 3.1 ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 250 ไร 1,295,000 1,295,000

1) งบดําเนินงาน 1,295,000 1,295,000

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

(1) คาตอบแทน

(2) คาใชสอย 1,295,000 1,295,000

    - คาจางเหมาปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 1,295,000 1,295,000  - คาจางเหมาปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จํานวน 250 ไร

 (โครงการพระราชดําริฯ 5 โครงการ ๆ ละ 50 ไร ๆ ละ 5,180 บาท)

(3) คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 3.2 ติดตามและประเมินผล 100,000    100,000    

1) งบดําเนินงาน 100,000    100,000    

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

(1) คาตอบแทน

(2) คาใชสอย 100,000    100,000    

 -คาเบ้ียเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 100,000     100,000     สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล

(3) คาวัสดุ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 โครงการ)

งบรายงจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ

คําชี้แจงป 2562
(ถามี)

ป 2563

2. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย

3. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

1. การบันทึกประภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
 คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคออมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชมุชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขดัแยง และ
ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

กิจกรรมหลักที่ 3 : ปลูกปาทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชนใชสอย (ปลูกไม 3 อยางประโยชน 4 
อยาง)



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชมุชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขดัแยง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลักที่ 4 : โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา 16,512,900      

กิจกรรมยอยที่ 4.1 กอสรางศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา 15,876,000      

      1) งบดําเนินงาน

      2) งบลงทุน 15,876,000      

           - กอสรางศนูยเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา 15,876,000      ศูนยเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา

กิจกรรมยอยที่ 4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการนําระบบการจายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for 
Ecosystem Services: PES) มาใชในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา จํานวน 2 ครั้ง

52,400            

      1) งบดําเนินงาน 52,400            

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 7,200              

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 7,200               จํานวน 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 2 รุน

          (2) คาใชสอย 38,900            

           - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม              13,500 คาอาหารกลางวัน  จํานวน ๑ มื้อๆ ละ 150 บาท จํานวน 45 คน x 2 รุน

               6,300 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน 45 คน x 2 รุน

             13,500 คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 45 คนๆ ละ 15๐ บาท  จํานวน 2 รุน

           - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 5,600               เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 40 ชุดๆ ละ 7๐ บาท  จํานวน 2 รุน

          (3) คาวัสดุ 6,300              

           - วัสดุสํานักงาน 6,300                คาวัสดุประกอบการอบรม จํานวนรุนละ 3,150บาท  จํานวน 2 รุน

กิจกรรมยอยที่ 4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการฟนฟูสิ่งแวดลอมพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา 
แบบมีสวนรวม  จํานวน 6 ครั้ง

152,700          

      1) งบดําเนินงาน 152,700          

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 21,600            

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 21,600             จํานวน 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x  6 ครั้ง

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

          (2) คาใชสอย 112,200          

           - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม              40,500 คาอาหารกลางวัน  จํานวน ๑ มื้อๆ ละ 15๐ บาท จํานวน 45 คน x 6 ครั้ง

             18,900 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน 45 คน x  6 ครั้ง

             36,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คนๆ ละ 15๐ บาท  จํานวน  6 ครั้ง

           - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 16,800             เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 40 ชุดๆ ละ 7๐ บาท  จํานวน 6 ครั้ง

          (3) คาวัสดุ 18,900            

           - วัสดุสํานักงาน 18,900             'คาวัสดุประกอบการประชุม จํานวนรุนละ 3,150 บาท  จํานวน 6 ครั้ง

กิจกรรมยอยที่ 4.4 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเครือขายชุมชนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา   จํานวน 4 ครั้ง 101,800          

      1) งบดําเนินงาน 101,800          

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 14,400            

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 14,400             จํานวน 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x  4 ครั้ง

          (2) คาใชสอย 87,400            

           - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม              27,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑ มื้อๆ ละ 15๐ บาท จํานวน 45 คน x 4 ครั้ง

             12,600 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน 45 คน x  4 ครั้ง

             24,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คนๆ ละ 15๐ บาท  จํานวน  4 ครั้ง

           - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 11,200              เอกสารประกอบการประชุม  จํานวน 40 ชุดๆ ละ 7๐ บาท  จํานวน 4 ครั้ง

          (3) คาวัสดุ

           - วัสดุสํานักงาน 12,600             วัสดุประกอบการประชุม 'จํานวนรุนละ 3,150 บาท  จํานวน 4 ครั้ง

กิจกรรมยอยที่ 4.5 จัดทําจุลสารพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา รายไตรมาส 80,000            

      1) งบดําเนินงาน 80,000            

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 80,000            

               - คาจางเหมาพิมพจุลสาร 80,000             พิมพจุลสาร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ขนาด A4 ความหนา 16 หนา จํานวน 4 ฉบับๆ ละ 500 
เลม ราคาเลมละ 40 บาท

          (3) คาวัสดุ -



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 4.6 จัดทําสื่อส่ิงพิมพเพื่อประชาสัมพันธและถอดบทเรียนการปฎิบัติงานพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - 
คอกมา เผยแพรในระดับสากล

250,000          

      1) งบดําเนินงาน 250,000          

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 250,000          

               - คาจางเหมาพิมพหนังสอื 250,000           พิมพหนังสือ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ขนาด A4 ความหนา 100 หนา จํานวน 500 เลม ราคา
เลมละ 500 บาท

          (3) คาวัสดุ -

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางย่ิงคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 
คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย

๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขดัแยง และใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลักที่ 5 : เพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวชายแดน 1,976,600

กิจกรรมยอยที่ 5.1 การจัดอบรมสรางจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมในการเพิ่มศักยภาพ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1,210,000     

      1) งบดําเนินงาน 1,210,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 120,000

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 120,000 - จํานวน 1 คน ๆ ละ ๕ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 40 รุน

          (2) คาใชสอย 1,024,000

                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 330,000 - คาอาหารกลางวัน สําหรับผูรวมอบรม จํานวน 55 คน ๆ ละ  1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท x 40รุน

154,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูรวมอบรม จํานวน 55 คน ๆ ละ  2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x 40 รุน

440,000  คาพาหนะผูเขารวมอบรม จํานวน 55 คนๆ ละ 20๐ บาท  จํานวน 40 รุน

                - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 100,000  - จางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม จํานวน 50 เลมๆละ 50 บาท x 40 รุน

          (3) คาวัสดุ 66,000

                - คาวัสดุสํานักงาน 66,000  - คาวัสดุ เครื่องเขียน จํานวน 55 คน ๆ ละ 30 บาท x 40 รุน 

กิจกรรมยอยที่ 5.2 กิจกรรมการสงเสริมการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 621,600        

      1) งบดําเนินงาน 621,600

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 621,600

                 - คาจางเหมาปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 621,600 - ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จํานวน 120 ไร ๆ ละ 5,180 บาท

กิจกรรมยอยที่ 5.3 กิจกรรมบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 145,000        

     1) งบดําเนินงาน 145,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

          (2) คาใชสอย 100,000

                 - คาเบ้ียเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 100,000 - คาเบ้ียเลี้ยงสําหรับเจาหนาที่ จํานวน 3 อุทยาน

          (3) คาวัสดุ 45,000

                 -  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 45,000  - จํานวน 3 อุทยาน

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย

๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางย่ิงคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจาง
ที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขดัแยง และใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลักที่ 6 : อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสรางปา เพิ่มรายได ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ 
จังหวัดเชียงใหม

2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 6.1 การอนุรักษดินและแหลงน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา แบบทองถิ่นเบื้องตน หรือ "ฝาย
ผสมผสาน"

500,000    สรางฝายชะลอน้ํา แบบทองถิ่นเบ้ืองตน หรือ "ฝายผสมผสาน" หมูบานละ ๒๕ ตัว จํานวน ๔ หมูบาน ไดแก บาน
หัวเมืองงาม บานหวยสาน บานเมืองงามเหนือ และบานเมืองงามใต รวม ๑๐0 ตัว

      1) งบดําเนินงาน 500,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 200,000

                - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 200,000 - อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับราษฎรอาสาสมัคร จํานวน 25 คนๆ ละ 200 บาท จํานวน 10 วัน x 
4 หมูบาน

          (2) คาวัสดุ 300,000

                - วัสดุกอสราง 300,000  - วัสดุในการสรางฝายชะลอน้ํา ฝายผสมผสาน จํานวน 4 หมูบานๆ ละ 25 ตัวๆ ละ 3,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 6.2  การอนุรักษดินและแหลงน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบี้ยน แบบเทปูน
ทับดานบน

300,000    สรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบ้ียน แบบเทปูนทับดานบน จํานวน ๔ หมูบาน ไดแก บานหัวเมืองงาม   บาน
หวยสาน บานเมืองงามเหนือ และบานเมืองงามใต รวม ๒๐ ตัว

     1) งบดําเนินงาน 300,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาใชสอย 120,000

                - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 120,000 - อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับราษฎรอาสาสมัคร จํานวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท จํานวน 10 วัน x
 4 หมูบาน

          (3) คาวัสดุ 180,000

                - วัสดุกอสราง 180,000  - วัสดุในการสรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบ้ียน แบบเทปูนทับดานบน จํานวน 4 หมูบาน ๆ ละ 5 ตัว ๆ ละ 
9,000 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3 คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 6.3 กิจกรรมจัดซื้อกลาไม สนับสนุนชุมชน เพื่อสรางปาและเพิ่มรายได 500,000    

      1) งบดําเนินงาน 500,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1)  คาวัสดุ 500,000

                 - คาวัสดุการเกษตร 500,000 - จัดซื้อกลาไม สนับสนุนชุมชน เพ่ือสรางปา และเพ่ิมรายได อาทิ ไมปา  ไมเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร และพืชกินหัว 
เปนเงิน 500,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 4 กิจกรรมการสงเสริมการปลูกหวาย 700,000    สงเสริมการปลูกหวายใหชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จํานวน ๒ พื้นที่ พื้นที่ละ ๑๐๐ ไร รวม 
๒๐๐ ไร

      1) งบดําเนินงาน 700,000

          (1) คาใชสอย 240,000

                - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 240,000 - อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับราษฎรอาสาสมัครสาํหรับปลูกหวาย จํานวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท 
จํานวน 20 วัน x 2 พื้นที่  (ปลูกพื้นที่ละ 100 ไร)

          (3) คาวัสดุ 460,000

                 -  วัสดุการเกษตร 400,000  - จัดซื้อกลาหวาย จํานวน 2 พ้ืนที่ ๆ ละ 200,000 บาท (สําหรับปลูก 200 ไร) 

                 -  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000  - สําหรับเจาหนาที่ในการประสานงานและออกติดตาม จํานวน 60,000 บาท 

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางย่ิงคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจาง
ที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย

๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ 23 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ Eco Village 
กิจกรรมหลัก :  พัฒนาหมูบานเชงินิเวศ Eco Village           วงเงิน : 10,013,900 บาท 
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด : สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
แผนงาน 3 : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชน
จากทรพัยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศและภัยธรรมชาติ 
หนวยดําเนนิการ : 1. สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
      2. สํานักบรหิารพ้ืนที่อนุรกัษที่ 16 
      3. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผดิชอบ : นายสรชัชา สุริยกุล ณ อยุธยา  
ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
สถานท่ีติดตอ : ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  หมายเลขโทรศัพท : 053-112725                     

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑) ที่มา : จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้ยังเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความพรอม 
ในดานสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนสงท้ังทางบกและทางอากาศ มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา 
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนาทรพัยากรมนษุยของจังหวัดและเปนศูนยกลางของภาคเหนือ 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : สภาพเมืองและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ที่เกิดจากการ
พัฒนาในทุก ๆ  ดานไดสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดลําปางที่มีปรมิาณฝุนละออง เกินมาตรฐาน และมีการเกิดไฟปาอยูบอยครั้ง นําไปสูภัยธรรมชาติตาง ๆ 
อาทิเชน ภัยแลงในฤดูรอน ภัยจากน้ําทวมและดินโคลนถลมในฤดูฝน และกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนและการทองเที่ยว ถึงแมวาหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหมแลวก็ตาม ทั้งดานการ
สงเสริม พัฒนา และแกไขในทุกมิติแลว แตดวยลักษณะประชากรและพ้ืนที่ขนาดใหญ มีจํานวน 25 อําเภอ 
ที่ไมสามารถครอบคลุมการเขาไปพัฒนาของภาครัฐ ดังนั้น การปรับปรุง สงเสริม ใหพื้นที่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อน
ไปสูการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  Eco village ภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีสวนรวมจาก 
ทุกภาคสวน จึงมีความจําเปนที่จะตองนํามาดําเนินการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนอมนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปรับใชและรณรงคผลักดันใหทุกภาคสวน
ในพ้ืนที่เปาหมาย รวมรักษา ฟนฟูและพัฒนา ใหเปนหมูบานเชิงนิเวศที่นาอยู และนาทองเที่ยว 
  ความเรงดวน : จากปญหาการพัฒนาที่ไมครอบคลุมของจํานวนพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม 
เพื่อเปนการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนใหอยูภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดีมีมาตรฐาน มีวิถีชีวิตเปนมิตร
สิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสงเสริมองคความรูและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ
ใหกับพื้นที่เปาหมายใหมีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาใหเปนหมูบานใหที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม Eco Village โดยนอมนํา
แนวทางพระราชดําริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุงเนนใหชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมการจัดการการใชประโยชนในพื้นที่การสงเสริมองคความรู การปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกเยาวชน 
ประชาชนใหเกิดเปนเครือขายในการรวมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 

สามารถ... 
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สามารถอํานวยประโยชน ทั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้การจัดการดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรในชุมชน
ลวน มีสวนสําคัญท่ีจะกอใหเกิดการใชทุนทางสังคมและเกิดมีสวนรวมในชุมชน สงผลตอคุณภาพชีวิต สรางงาน 
สรางรายได ใหแกประชาชน และสงเสริมเศรษฐกิจ การคาการลงทุนในพื้นท่ีเกิดเปนหมูบานชุมชน อยางย่ังยืน 

 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
   1. เพ่ือนอมนําแนวพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาใหเปนหมูบานที่ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Village) 
   2. เพ่ือรณรงคผลักดันใหทุกภาคสวนในพ้ืนที่เปาหมาย รวมรักษา ฟนฟูและพัฒนาใหเปน
หมูบานเชิงนิเวศท่ีนาอยู และเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
   3. เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ  
(Eco Factory) 
   4. เพ่ือสงเสริมการถายทอดนวัตกรรมการจัดการดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมสูสถานศึกษา 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
 

  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เร่ิมตนป 1 ตุลาคม 2562   สิ้นสุดป 30 กันยายน 2563  
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย : ราษฎร/ ประชาชน  
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชน 

 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด : 1. เกิดหมูบานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Village) เพ่ิมขึ้น 2 หมูบาน 
     2. ยกระดับการเปนแหลงทองเท่ียวหมูบานเชิงนิเวศ จํานวน 3 หมูบาน 
     3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  
     4. จํานวนสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 3 สถานศึกษา 
  (๔.๒) ผลผลิต :  1. เกิดหมูบานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Village) 
     2. ยกระดับการเปนแหลงทองเท่ียวหมูบานเชิงนิเวศ  
     3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)  
     4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 
  (4.3) ผลลัพธ : 1. มีแหลงทองเท่ียวหมูบานเชิงนิเวศ 
     2. หมูบานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
     3. มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่
ใหเจริญเติบโตไปพรอมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดลอมที่ดีอยางสมดุล 
  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก : ไมมี    เชิงลบ : ไมม ี

(5) แนวทางการดําเนินงาน... 
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   (๕) แนวทางการดําเนินงาน 
  (5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหพ่ึงพาตนเองไดบนวิถีชีวิตพอเพียง 
ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,213,200 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. การเสริมสรางองคความรู สูการเปนหมูบานเชิงนิเวศตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

    

2. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพ่ือพัฒนาให เปน
หมูบานเชิงนิเวศ 

   

3. สงเสริมชุมชนตนแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    
4. สนับสนุนชุมชนในพ้ืนที่ในการจัดทําโครงการ พัฒนา

หมูบานใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco Village) 
   

5. การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล    

  (5.2) กิจกรรมหลักที่ 2 การประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
งบประมาณ 1,745,500 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
และสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรกัษท่ี 16 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. อบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนาฐานองคความรูทองถ่ินภูมิ
ปญญาชาวบาน 

    

2. อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและสนับสนุนการกอตั้งศูนย
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมิยางตอเนื่อง 

    

3. การถายทอดเผยแพรและพัฒนาตอยอดองคความรู 
ภูมิปญญา ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

    

4. การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล     
 

  (5.3) กิจกรรมหลั ก ท่ี  3  ส งเสริมและพัฒ นาการทองเที่ ยวเชิ งนิ เวศ (Eco Tourism) 
งบประมาณ 2,696,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. การสรางความรูและทักษะดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
(Eco Tourism) 

    

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสรางอาชีพใหชุมชน 
ภายใตกรอบ “ชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)” 

    

3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เปาหมาย     
4. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)    
5. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล    

 (5.4) กิจกรรมหลักที่ 4... 
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  (5.4) กิจกรรมหลักที่  4  การพัฒ นาจังห วัด เชี ย งใหม สู เมื อ งอุตสาหกรรม เชิ งนิ เวศ  
(Eco industrial Town)งบประมาณ 2,836,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. จัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco industrial Town) 

   

2. พัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงาน
อุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 

   

  (5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School) งบประมาณ 
1,523,200 บาท สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดําเนินงาน    
2. การถายทอดความรูการดําเนินงานสถานศึกษาท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม (Eco School) 
   

3. ตอยอดการดําเนิน งานสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Eco School) จํานวน 3 แหง 

   

4. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล    
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ    
6. บริหารโครงการและประเมินผล     

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 

 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 10,013,900 บาท 

 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พื้นท่ีดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรอืเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
  (๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
      ไมมี 
 
 
 
 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร... 
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  (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเตมิ 
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเตมิ 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
        ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
        อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
        คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
        ไมตองทํารายงานการศึกษา 
        ตองทํารายงานการศกึษา 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน
ของโครงการ :  

  (9.1) การบริหารจัดการหรอืการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
   ๑. กรณีโครงการงบลงทุนที่เปนที่ดิน สิ่งกอสราง และครุภัณฑใหระบุหนวยงานของรัฐ

และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ท่ีจะสงมอบให พรอมท้ังแนบหนังสือขอรับมอบพัสดุจากหนวยงาน
ของรัฐและ/หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ 

   2. กรณีโครงการอบรม ประชุมสัมมนา หรืออ่ืน ๆ ใหระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ
องคความรูที่ไดรับ และรวบรวมจัดเก็บไวใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสาร ฐานขอมูลของราชการ ฯลฯที่จะ
นําไปสูการตอยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตรตอไป 

  (9.2) การติดตามประเมินผลโครงการ สวนราชการ/อําเภอไดมอบหมายให เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของสวนราชการ/อําเภอ ทําหนาที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการ การรายงานผลการ
ดําเนินงาน/ความกาวหนาใหจังหวัด การรายงานผลผานระบบติดตามผลแผนงานฯ www.padme.go.th 
ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินโครงการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากดั : -ไมมี- 
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : 1. เกิดหมูบานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco Village)
             2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบานเชิงนเิวศ 
             3. ยกระดับโรงงานอตุสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
             4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)

กิจกรรมหลักท่ี 1  : สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหพ่ึงพาตนเองไดบนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,213,200     

กิจกรรมยอยที่ 1.1 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารเสริมสรางความรูพัฒนาคุณภาพชวีิต ใหพ่ึงพาตนเองไดบนวิถีชวีิตพอเพียง
 ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จํานวน 2 แหง)

112,400        

      1) งบดําเนินงาน 112,400        

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 14,400          

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 14,400           จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 แหง 

          (2) คาใชสอย 88,000          

           - คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา 24,000 คาอาหารกลางวนั  จํานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จํานวน 10๐ คน x 2 แหง 

14,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 2 แหง

6,000  คาถายเอกสาร พิมพเอกสาร จํานวน  3,000 บาท x 2 แหง

           - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 14,000  จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน  200 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 

           - คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา 30,000  กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  200 ใบ ๆ ละ 150 บาท

          (3) คาวัสดุ 10,000          

           -  วัสดุสํานักงาน 10,000           วสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 200 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 

กิจกรรมยอยที่ 1.2 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพื่อพัฒนาใหเปนหมูบานเชิงนเิวศ 
จํานวน 2 แหง

152,400        

1.2.1  อบรมเชิงปฏบัิตกิารสงเสริมแนวทางในฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพ่ือพัฒนาใหเปนหมูบานเชงินิเวศ 82,400          

      1) งบดําเนินงาน 82,400          

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 14,400          

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 14,400           จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 แหง 

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

คําชี้แจง

          (2) คาใชสอย 58,000          

           - คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา 24,000 คาอาหารกลางวนั  จํานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จํานวน 10๐ คน x 2 แหง 

14,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 2 แหง

6,000  คาถายเอกสาร พิมพเอกสาร จํานวน  3,000 บาท x 2 แหง

           - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 14,000  จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน  200 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 

          (3) คาวัสดุ 10,000          

           -  วัสดุสํานักงาน 10,000           วสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 200 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 

1.2.2 การลาดตระเวนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อพัฒนาใหเปนหมูบานเชิงนิเวศ (จํานวน 2 แหง) 70,000          

      1) งบดําเนินงาน 70,000          

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 30,000          

            - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 30,000

          (3) คาวัสดุ 40,000          

           -  วัสดุสนามและการฝก 40,000           

กิจกรรมยอยที่ 1.3 สงเสริมชุมชนตนแบบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 112,400        

1.3.1 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารเสริมสรางองคความรู และสนับสนุนชมุชนดานการจัดการสิ่งแวดลอม ดานขยะ,
นํ้าเสีย,มลพิษ (จํานวน 2 แหง)

112,400        

      1) งบดําเนินงาน 112,400        

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 14,400          

            - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 14,400           จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 แหง 

          (2) คาใชสอย 88,000          

           - คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา 24,000 คาอาหารกลางวนั  จํานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จํานวน 10๐ คน x 2 แหง 

14,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อ ๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 2 แหง

6,000 คาถายเอกสาร พิมพเอกสาร จํานวน  3,000 บาท x 2 แหง

           - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 14,000 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน  200 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 

           - คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา 30,000 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  200 ใบ ๆ ละ 150 บาท

          (3) คาวัสดุ 10,000          

           -  วัสดุสํานักงาน 10,000           วสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 200 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 

สําหรับประชาชนที่รวมกันลาดตระเวนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑5๐ บาท จํานวน 20 คน ดําเนินการ 5 วัน x 2 แหง 

จัดซื้อวสัดุเพ่ือใชในการลาดตระเวนฟนฟูทรัพยากรฯ ในชุมชน เปนเงิน 20,000 บาท x 2 แหง
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กิจกรรมยอยที่ 1.4 สนับสนนุชมุชนในพ้ืนที่ในการจัดทําโครงการ พัฒนาหมูบานใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(Eco Village)

360,000        

      1) งบดําเนินงาน 360,000        

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 100,000        

            - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 100,000

          (3) คาวัสดุ 260,000        

           - วัสดุกอสราง 100,000         

           - วัสดุการเกษตร 100,000         

           - วัสดุงานบานงานครัว 60,000           

กิจกรรมยอยที่ 1.5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 476,000        

      1) งบดําเนินงาน 476,000        

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 416,000        

             - คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน 360,000         จํานวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท x 12 เดือน

             - คาเบ้ียเล้ียง ที่พักและพาหนะ 50,000           สําหรบัขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ในการเดินทางไปราชการ 

             - คาจางเหมาทํารายงานสรุป 6,000 รายงานสรปุ จํานวน 20 เลม ๆ ละ 300 บาท

          (3) คาวัสดุ 60,000          

            - คาวัสดุสํานักงาน 30,000           

            - คาวัสดุคอมพิวเตอร  30,000           

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

 สําหรับราษฎรในการมีสวนรวมดําเนินการ สนับสนุน  กิจกรรมตามความตองการของชุมชน  จํานวน 2 แหง ๆ ละ 
50,๐๐๐ บาท

 สนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความตองการของชุมชน จํานวน 2 แหง ๆ ละ 50,000 บาท

 สนับสนุนวัสดุงานบานงานครัวตามความตองการของชุมชน จํานวน 2 แหง ๆ ละ     30,000 บาท

 สนับสนุนวัสดุกอสรางตามความตองการของชุมชน จํานวน 2 แหง ๆ ละ 50,000 บาท

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดนิทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรกึษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย
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งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
คุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : 1. เกิดหมูบานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco Village)
             2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบานเชิงนเิวศ 
             3. ยกระดับโรงงานอตุสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
             4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 1,745,500    

กิจกรรมยอยที่ 2.1  อบรมเชิงปฏบัิตกิารพฒันาฐานองคความรูทองถิ่นภูมิปญญาชาวบาน 231,000       

      1) งบดําเนินงาน 231,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 36,000

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 36,000 จํานวน 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 5 พื้นที่ x 2 วนั

          (2) คาใชสอย 177,500

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 60,000 คาอาหารกลางวนั จํานวน 1 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 50 คน x 5 พื้นที่ x 2 วนั

35,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 50 คน x 5 พื้นที่ x 2 วนั

15,000 คาถายเอกสาร พิมพเอกสาร จํานวน  3,000 บาท x 5 พื้นที่

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 17,500 คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 50 ชุดๆละ 70 บาท x 5 พื้นที่

                 - คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา 50,000 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  250 ใบ ๆ ละ 200 บาท

          (3) คาวัสดุ 17,500

                - วัสดุสํานักงาน 17,500 คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ จํานวน 250 ชุดๆ ละ 7๐ บาท 

กิจกรรมยอยที่ 2.2  อบรมเชิงปฏบัิตกิารสงเสริมและสนบัสนุนการกอตั้งศูนยภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง

268,500       

      1) งบดําเนินงาน 268,500

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 36,000

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 36,000 จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 5 พื้นที่

          (2) คาใชสอย 195,000

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 90,000 คาอาหารกลางวนั จํานวน 1 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 150 คน x 5 พื้นที่

52,500 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 150 คน x 5 พื้นที่

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 52,500 คาเอกสารประกอบการอบรม  จํานวน 150 ชุดๆละ 70 บาท x 5 พื้นที่ 

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

คําชี้แจง
งบประมาณ
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งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

คําชี้แจง
งบประมาณ

          (3) คาวัสดุ 37,500

                - วัสดุสํานักงาน 37,500 คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ จํานวน 150 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 5 พื้นที่

กิจกรรมยอยที่ 2.3  การถายทอดเผยแพรและพัฒนาตอยอดองคความรูภูมิปญญา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 750,000       

      1) งบดําเนินงาน 750,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 700,000

                - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 500,000 จางเหมาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู จํานวน 5 พื้นที่ ๆ ละ 100,000 บาท

                - คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 200,000 จางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 5 พื้นที่ ๆ ละ 40,000 บาท

          (3) คาวัสดุ 50,000

               - วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000 จัดชื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5 พื้นที่ ๆ ละ 10,000 บาท

กิจกรรมยอยที่ 2.4  การบริหารโครงการและตดิตามประเมินผล 496,000       

      1) งบดําเนินงาน 496,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 416,000

                - คาเบ้ียเล้ียง ที่พักและพาหนะ 50,000 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

                - คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน 360,000

                - คาจางเหมาทํารายงานสรุป 6,000 รายงานสรปุ จํานวน 20 เลม ๆ ละ 300 บาท

          (3) คาวัสดุ 80,000

คาวัสดุสํานักงาน 50,000

คาวัสดุคอมพิวเตอร 30,000

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดนิทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรกึษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย

 เจาหนาที่เพ่ือลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการ จํานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท

 



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕63

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : 1. เกิดหมูบานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco Village)
             2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบานเชิงนเิวศ 
             3. ยกระดับโรงงานอตุสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
             4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)

กิจกรรมหลักท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 2,696,000  

กิจกรรมยอยที่ 3.1 เสริมสรางความรูและทักษะดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 506,400     

3.1.1 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารเสริมสรางความรูดานการรองรับนกัทองเที่ยวภายใตชุมชนทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
(Eco Tourism)

129,600     

      1) งบดําเนินงาน 129,600     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 21,600       

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 21,600        จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 พื้นที่ 

          (2) คาใชสอย 93,000       

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 36,000 คาอาหารกลางวนั  จํานวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จํานวน 100 คน x 3 พื้นที่ 

21,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 3 พื้นที่ 

15,000 คาถายเอกสาร พิมพเอกสาร จํานวน  5,000 บาท x 3 พื้นที่

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 21,000 เอกสารประกอบการอบรม  จํานวน  300 ชุดๆละ ๗๐ บาท 

          (3) คาวัสดุ 15,000       

                - วัสดุสํานักงาน 15,000        

3.1.2 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารสงเสริมการทักษะการเปนมัคคุเทศกวัยใสในชุมชนภายใตชมุชนทองเที่ยวเชิงนเิวศ (Eco
 Tourism)

129,600     

      1) งบดําเนินงาน 129,600     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 21,600       

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 21,600        จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 พื้นที่ 

วสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  สําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 300 ชุดๆ ละ 50 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

คําชี้แจง

          (2) คาใชสอย 93,000       

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 36,000 คาอาหารกลางวนั  จํานวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จํานวน 100 คน x 3 พื้นที่ 

21,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 3 พื้นที่ 

15,000 คาถายเอกสาร พิมพเอกสาร จํานวน  5,000 บาท x 3 พื้นที่

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 21,000 เอกสารประกอบการอบรม  จํานวน  300 ชุดๆละ ๗๐ บาท 

          (3) คาวัสดุ 15,000       

                - วัสดุสํานักงาน 15,000        วสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  สําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 300 ชุดๆ ละ 50 บาท 

3.1.3 การอบรมเชิงปฏบัิตกิารแกผูนําชุมชนและเครือขายในการสรางองคความรูและแลกเปล่ียนความรูดานทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (Eco Tourism) จํานวน 3 วัน 2 คืน

247,200     

      1) งบดําเนินงาน 247,200     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 14,400       

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 14,400        จํานวน 2 คน จํานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จํานวน 3 วนั 

          (2) คาใชสอย 228,600     

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 81,000 คาอาหารกลางวนั  จํานวน 9 มื้อๆ ละ 15๐ บาท จํานวน 6๐ คน 

12,600 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน 6 มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 60 คน 

48,000 คาเชาที่พัก สําหรับผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน 60 คน ๆ ละ 400 บาท  2 คืน 

12,000 คาพาหนะไป-กลับ เหมาจายสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน 60 คน ๆ ละ 200 บาท   

                 - คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา 12,000 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  60 ใบ ๆ ละ 200 บาท

                 - คาจางเหมาพาหนะ 63,000 จางเหมาพาหนะพรอมน้ํามันเช้ือเพลงิ จํานวน 6 คัน ๆ ละ 3,500 บาท x 3 วนั

          (3) คาวัสดุ 4,200         

                - วัสดุสํานักงาน 4,200          จัดซื้อวสัดุ เครื่องเขียน จํานวน 60 ชุดๆ ละ 7๐ บาท 

กิจกรรมยอยที่ 3.2 การอบรมเชงิปฎิบัติการสงเสริมสรางอาชีพใหชุมชนภายใตกรอบ “ชุมชนทองเที่ยวเชิงนเิวศ (Eco 
Tourism)”

114,600     

      1) งบดําเนินงาน 114,600     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 21,600       

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 21,600        จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 พื้นที่ 
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          (2) คาใชสอย 78,000       

                 - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 36,000 คาอาหารกลางวนั  จํานวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จํานวน 100 คน x 3 พื้นที่ 

21,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 3 พื้นที่ 

                 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 21,000 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน  300 ชุดๆละ ๗๐ บาท 

          (3) คาวัสดุ 15,000       

                - วัสดุสํานักงาน 15,000        จัดซื้อวสัดุ เครื่องเขียน จํานวน 300 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 

กิจกรรมยอยที่ 3.3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศในพ้ืนท่ีเปาหมาย 1,710,000  

3.3.1 การจัดทําศูนยทองเที่ยวในชุมชนสําหรับรองรับนักทองเที่ยว 600,000     

      1) งบดําเนินงาน 600,000     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 300,000     

               - คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม 150,000      

               - คาจางเหมาปรับภูมิทัศนบรเิวณโดยรอบ 150,000      ปรับภูมิทัศนบรเิวณโดยรอบ เปนเงิน 50,000 บาท  x 3 พื้นที่ 

          (3) คาวัสดุ 300,000     

               - วัสดุกอสราง 300,000      จํานวน 3 พื้นที่  ๆ ละ 100,000 บาท

3.3.2 การปรับภมิูทัศนในชุมชน 210,000     

      1) งบดําเนินงาน 210,000     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 150,000     

               - คาจางเหมาปรับภูมิทัศนในจุดชมวิว 150,000      เปนเงิน 50,000 บาท  x 3 พื้นที่ 

          (3) คาวัสดุ 60,000       

                - วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000         พื้นที่ละ 20,000 บาท x 3 พื้นที่ 

3.3.3 การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงผจญภัย 900,000     

      1) งบดําเนินงาน 900,000     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

จางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม สําหรับประชาชนในการมีสวนรวมจัดทําศูนยทองเที่ยว จํานวน 3 พื้นที่ ๆ ละ
 50,000 บาท
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          (2) คาใชสอย 900,000     

               - คาจางเหมาจัดทํางานทางเดินบนตนไมและกิจกรรมผจญภัยบนตนไม 900,000      

          (3) คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 3.4 ประชาสัมพันธการทองเที่ยว (Eco Tourism) 100,000     

      1) งบดําเนินงาน 100,000     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 100,000     

             - คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 100,000      จางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

          (3) คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 3.5 การบริหารโครงการ และตดิตามประเมินผล 265,000     

      1) งบดําเนินงาน 265,000     

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 210,000     

                - คาเบ้ียเล้ียง ที่พักและพาหนะ 30,000        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

                - คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน 180,000      

          (3) คาวัสดุ 55,000       

                - คาวัสดุสํานักงาน 30,000        

                - คาวัสดุคอมพิวเตอร  25,000        

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดนิทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรกึษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

จัดทํางานทางเดินบนตนไมและกิจกรรมผจญภัยบนตนไม เปนเงิน 300,000 บาท  x 3 พื้นที่

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

คาจางเหมาเจาหนาที่เพ่ือลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามโครงการ จํานวน 1 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท



                                                    หนวย : บาท
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จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : 1. เกิดหมูบานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco Village)
             2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบานเชิงนเิวศ 
             3. ยกระดับโรงงานอตุสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
             4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)

กิจกรรมหลักท่ี 4 : การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 2,836,000  

กิจกรรมยอยที่ 4.1 : จัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
จังหวัดเชียงใหม

1,350,000  

๑. งบดําเนินงาน 1,350,000  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,340,000  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 45,000       

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000       คาอาหารทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ๆ ละ     200 บาท x 10 วนั)

  (2) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 35,000       คาเบ้ียประชุมกรรมการ  (7 คน x 1,000 บาท x 5 คร้ัง)

๑.๑.๒ คาใชสอย 1,215,000  

(๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 10,000       คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ ของเจาหนาที่ จ.เชียงใหม (2 คร้ัง ๆ 10 คนๆ ละ 500 บาท)

(2) คาจางเหมาบรกิาร 1,205,000  คาจางเหมาในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) จังหวัดเชียงใหม 
ประกอบดวย

1) คาใชจายในการเก็บรวบรวม ศึกษา ขอมูลพ้ืนฐาน/ประชาสัมพันธเปดตัวโครงการ เปนเงนิ 210,000 บาท

2) คาใชจายในการเก็บรวบรวม ศึกษา ขอมูลเชิงลึก/ จัดประชุมรบัฟงความคิดเห็น (Eco Forum) คร้ังที่ 1 เปนเงนิ 
260,000 บาท

3) คาใชจายในการจัดทํารางแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดประชุมรบัฟงความคิดเห็น (Eco 
Forum) คร้ังที่ 2 เปนเงิน 100,000 บาท

4) คาใชจายในการจัดทํารางแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (Eco Forum) คร้ังที่ 3 เปนเงิน 150,000 บาท

5) คาใชจายในการจัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ เผยแพรเอกสารแผนแมบท/แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ เปนเงิน 200,000 บาท

6) คาตอบแทนบุคลากรและคาจัดทํารายงาน เปนเงิน 285,000 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

คําชี้แจง

งบประมาณ
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๑.๑.๓ คาวัสดุ 80,000       

  (๑)  วสัดุสํานักงาน 20,000       วสัดุสํานักงาน 4 จังหวดัๆ ละ 20,000 บาท

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 30,000       วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4 จังหวดัๆ ละ 25,000 บาท

  (3)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร 5,000          วสัดุโฆษณาและเผยแพร 4 จังหวดัๆ ละ 5,000 บาท

  (4)  วสัดุคอมพิวเตอร 25,000       วสัดุคอมพิวเตอร 4 จังหวดัๆ ละ 25,000 บาท

1.๒ คาสาธารณูปโภค 10,000       

1.๒.๑ คาไฟฟา 

1.๒.๒ คาน้ําประปา 

1.๒.๓ คาบริการโทรศัพท 6,000          

1.๒.๔ คาบริการไปรษณยี 4,000          

1.๒.๕ คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

กิจกรรมยอยที่ 4.2 : พัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Factory)

1,486,000  

กิจกรรมยอย: -

๑. งบดําเนินงาน 1,486,000  

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,476,000  

๑.๑.๑ คาตอบแทน 45,000       

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000       คาอาหารทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ( 5 คน x 200 บาท x 10 วนั)

  (2) คาเบ้ียประชุมกรรมการ 35,000       คาเบ้ียประชุมกรรมการ  (7 คน x 1,000 บาท x 5 คร้ัง)

๑.๑.๒ คาใชสอย 1,351,000  

(๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 10,000       คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ ของเจาหนาที่ จ.เชียงใหม (2 คร้ัง ๆ 10 คนๆ ละ 500 บาท)

(2) คาจางเหมาบรกิาร 1,341,000  

คาจางเหมาการพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ประกอบดวย

1) คาใชจายในการเก็บรวบรวม ศึกษา ขอมูลพ้ืนฐาน/ประชาสัมพันธเปดตัวโครงการ 100 คน/รบัสมัครโรงงาน
อุตสาหกรรมเขารวม ไมนอยกวา 10 โรงงาน เปนเงิน 110,000 บาท

2) คาใชจายในการดําเนินการพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไมนอยกวา 10 โรงงาน/ประเมินผล
การดําเนินการ เปนเงนิ 235,000 บาท

3) คาใชจายในการฝกอบรมและนําระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมไปใชในการประกอบกิจการ ไมนอยกวา 10 
โรงงาน/ประเมินผลการดําเนินการ เปนเงิน 195,000 บาท

4) คาใชจายในการฝกอบรมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ไมนอยกวา 10 โรงงาน ใหไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น/ประเมินผลการดําเนินการ เปนเงนิ 195,000 บาท
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5) คาใชจายในการจัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/จัดตั้งเครือขายฯ 1 เครือขาย จํานวนสมาชิกไมนอยกวา 50 คน เปนเงิน
 330,000 บาท

6) คาใชจายในการจัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ 100 คน/เผยแพรเอกสารฯ เปนเงิน 90,000 บาท

7) คาตอบแทนบุคลากรและคาจัดทํารายงาน เปนเงิน 186,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 80,000       

  (๑)  วสัดุสํานักงาน 20,000       วสัดุสํานักงาน 4 จังหวดัๆ ละ 20,000 บาท

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 30,000       วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 4 จังหวดัๆ ละ 25,000 บาท

  (3)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร 5,000          วสัดุโฆษณาและเผยแพร 4 จังหวดัๆ ละ 5,000 บาท

  (4)  วสัดุคอมพิวเตอร 25,000       วสัดุคอมพิวเตอร 4 จังหวดัๆ ละ 25,000 บาท

1.๒ คาสาธารณูปโภค 10,000       
1.๒.๑ คาไฟฟา 
1.๒.๒ คาน้ําประปา 

1.๒.๓ คาบริการโทรศัพท 6,000          

1.๒.๔ คาบริการไปรษณยี 4,000          

1.๒.๕ คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดนิทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรกึษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕62 ป ๒๕๖3

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม

แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

ผลผลิต : 1. เกิดหมูบานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco Village)
             2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบานเชิงนเิวศ 
             3. ยกระดับโรงงานอตุสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
             4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น

โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village) 1,523,200

กิจกรรมหลักท่ี 5 : สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School) 1,523,200       

กิจกรรมยอยที่ 5.1 : ประชุมเชิงปฏบัิตกิารคณะกรรมการดําเนินงาน 100,500          

      1) งบดําเนินงาน 100,500

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 90,500

                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 12,500 คาอาหารกลางวนั จํานวน 2 มื้อๆละ 250 บาท จํานวน 25 คน

5,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 4 มื้อๆละ 50 บาท จํานวน 25 คน

25,000 คาพาหนะ จํานวน 25 คนๆละ 1,000 บาท

8,000 คาเบ้ียเล้ียง จํานวน 25 คนๆละ 160 บาท x 2 วนั

30,000 คาที่พัก 'จํานวน 25 คนๆละ 600 บาท x 2 วนั

                - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 2,500 จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 25 เลมๆละ 100 บาท

                - คาจางจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม 7,500 จํานวน 25 เลมๆละ 300 บาท

          (3) คาวัสดุ 10,000

                - วัสดุสํานักงาน 10,000 จัดซื้อวสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ สําหรับผูเขารวมประชุม

กิจกรรมยอยที่ 5.2 : การถายทอดความรูการดําเนินงานสถานศกึษาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco School) 
เปาหมาย 3 สถานศกึษา

169,600          

      1) งบดําเนินงาน 169,600

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 21,600

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 21,600 จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ

คําชี้แจง
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

คําชี้แจง

          (2) คาใชสอย 128,000

                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 18,000 คาอาหาร จํานวน 50 คนๆละ 120 บาท x 1 มื้อ 3 สถานศึกษา

10,500 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คนๆละ 35 บาท x 2 มื้อ 3 สถานศึกษา

12,000 คาพาหนะวทิยากร จํานวน 2 คน x 2,000 บาท 3 สถานศึกษา

                - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 50,000 คูมือ Eco School จํานวน 200 เลม x 250 บาท

15,000 เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 150 เลม x 100 บาท

                - คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา 22,500 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  150 ใบ ๆ ละ 150 บาท

          (3) คาวัสดุ 20,000

                - วัสดุสํานักงาน 20,000 จัดซื้อวสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ สําหรับผูเขารวมการอบรม

กิจกรรมยอยที่ 5.3 : ตอยอดการดาํเนินงานสถานศกึษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School) 
จํานวน 3 สถานศึกษา

351,600          

      1) งบดําเนินงาน 351,600

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 21,600

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 21,600 จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา

          (2) คาใชสอย 300,000

                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 300,000

          (3) คาวัสดุ 30,000

                - วัสดุสํานักงาน 30,000 จัดซื้อวสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 

กิจกรรมยอยที่ 5.4 : การกํากับ ติดตาม และประเมินผล 80,200            

      1) งบดําเนินงาน 80,200

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 50,200

                - คาถายเอกสารแบบติดตาม 1,500 จํานวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท

                - คาจางเหมาพาหนะ 10,500 จางเหมาพาหนะพรอมน้ํามันเช้ือเพลงิ จํานวน 1 คัน x 3 วนั x 3,500 บาท

                - คาจางเหมาจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม 5,000 จํานวน 25 เลม x 200 บาท

                - คาพาหนะคณะกรรมการกํากับตดิตาม 10,000 คณะกรรมการกํากับติดตาม จํานวน 10 คน x 1,000 บาท 

                - คาเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการกํากับติดตาม 7,200 คณะกรรมการกํากับติดตาม จํานวน 10 คน x 240 บาท x 3 วนั

                - คาที่พักคณะกรรมการกํากับติดตาม 16,000 คณะกรรมการกํากับติดตาม จํานวน 10 คน x 800 บาท x 2 คืน

          (3) คาวัสดุ 30,000

                - วัสดุสํานักงาน 30,000 จัดซื้อวสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 

คาจัดกิจกรรมสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School) จํานวน 3 สถานศึกษา ๆ ละ 100,000 บาท
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

คําชี้แจง

กิจกรรมยอยที่ 5.5 : ประชุมเชิงปฏบัิตกิารสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ 281,300          

      1) งบดําเนินงาน 281,300

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน 14,400

                - คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 14,400 จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วนั

          (2) คาใชสอย 246,900

                - คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 45,000 คาอาหาร จํานวน 25 คน x 300 บาท x 6 มื้อ

7,500 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 25 คน x 50 บาท x 6 มื้อ

                - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 1,500 เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 25 เลม x 60 บาท

                - คาจางเหมาพาหนะ 31,500

                - คาพาหนะคณะกรรมการกํากับตดิตาม 75,000 จํานวน 25 คน x 3,000 บาท

                - คาเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการกํากับติดตาม 24,000 จํานวน 25 คน x 240 บาท x 4 วนั

                - คาที่พักคณะกรรมการกํากับติดตาม 62,400 จํานวน 13 หอง x 1,600 บาท x 3 คืน

          (3) คาวัสดุ 20,000

                - วัสดุสํานักงาน 20,000 จัดซื้อวสัดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 

กิจกรรมยอยที่ 5.6 : บริหารโครงการและประเมินผล 540,000          

      1) งบดําเนินงาน 540,000

          คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

          (1) คาตอบแทน

          (2) คาใชสอย 430,000

                 - คาเบ้ียเล้ียง ที่พักและพาหนะ 70,000

                 - คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน 360,000 จํานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท 

          (3) คาวัสดุ 110,000

                 - วัสดุสํานักงาน 30,000

                 - วัสดุคอมพิวเตอร 30,000

                 - วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 50,000

หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

๒. รายจายเพ่ือจางที่ปรกึษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงนิคาใชจาย

๓. คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

 จางเหมารถพรอมน้ํามันเช้ือเพลิง เพ่ือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 3 คนั x 3,500 บาท x 3 วนั

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดนิทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรกึษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ 29 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยี และการอนุรกัษพลังงาน 
กิจกรรมหลัก การจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยี และการอนุรักษพลังงาน  วงเงิน : 7,684,400 บาท  
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงาน  พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน 
ใหเหมาะสมและย่ังยืน 

หนวยดําเนินการ :  
1) สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม   
2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม    ตําแหนง : พลังงานจังหวัด                             
สถานท่ีติดตอ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม  หมายเลขโทรศัพท   ๐๕๓-๑๑๒๐๓๔   
 (๑)  หลักการและเหตุผล 
        (๑.๑) ที่มา : ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคางสะสมในเขตชุมชนและสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนจํานวนมากในเมืองใหญ ๆ เปนปญหาสําคัญ คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมอบหมายใหจังหวัด
ทุกจังหวัดดําเนินการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายใหเปนไปตามนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย นอกจากนั้น ในยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาภาค กําหนดใหการสงเสริมพลังงานทดแทนเปนประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะการกําจัดขยะชุมชน
เปลี่ยนเปนพลังงาน โดยเฉพาะ ขยะมูลฝอย ขยะเหลือท้ิงจากชุมชน ขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในการทํา
เกษตรกรรม เหลานี้ สามารถนํามาแปรรูปเปนพลังงานทดแทน หรือสามารถกําจัดไดอยางถูกวิธีโดยอาศัย
เทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชน ซึ่งการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียและขยะชุมชน จะชวยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะชุมชนอยางถูกวิธี ในการนํามาใชเปนพลังงานในรูปแบบความรอนหรือ
ไฟฟาสําหรบัชุมชนหรือครวัเรือน ชวยลดคาใชจายดานพลังงาน และลดปญหาสิ่งแวดลอม 
 (๑.๒) สรุปสาระสําคญั 

สภาพปญหา / ความตองการ :  การเติบโตของชุมชนตาง ๆ ในจังหวัด และการเติบโตของ
การทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ผลที่ตามมาคือปญหาขยะ ของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค ตลอดจนขยะ
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บและจัดการขยะ 
ไมมีพ้ืนที่ กําจัดขยะของตนเอง ที่ผานมาเทศบาลเมืองใชวิธีจางเหมาเอกชนดําเนินการทั้งเก็บขนและกําจัด  
หลายแหงยังกําจัดขยะไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล มีการเทกองและปลอยใหยอยสลายเองตามธรรมชาติ 
กอใหเกิดผลกระทบทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม ชุมชนหลายแหงในจังหวัดเชียงใหม ประสบปญหาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมจากปญหาขยะชุมชน ตลาดสด และเศษอาหารเหลือท้ิงจากครัวเรือน ปลอยใหเนาเหม็นจากการ
กําจัดไมถูกวิธี นอกจากนั้น การกําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน การเผาทําลายในท่ีโลงแจง เทกองและ
ปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ หรือฝงกลบใตดินโดยไมมีการควบคุมน้ําเสียที่เกิดขึ้น ถือวาไมถูกตามหลัก
สุขาภิบาล สงผลใหเกิดมลพิษ และภาวะโลกรอนจากกาซเรือนกระจกที่ถูกปลอยสูชั้นบรรยากาศ 

 

จังหวัดเชียงใหม... 
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  จังหวัดเชียงใหมกําลังประสบปญหาในการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม อันประกอบดวยปญหาขยะ
มูลฝอย น้ําเสีย รวมทั้งขาดการจัดการสภาพแวดลอมและทัศนียภาพในเขตชุมชนเมือง และทองถ่ินใหมีสภาพนาอยู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดจากขยะมูลฝอยที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว และการเพ่ิมจํานวนประชากร สงผลทําใหชุมชนเมืองและทองถ่ินตาง ๆ มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเกิดข้ึนในแตละวันเปนจํานวนมาก  สถานที่กําจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีไมเพียงพอตอปริมาณขยะที่เกิดข้ึน  
จึงมีขยะตกคางตามสถานท่ีตาง ๆ ในชุมชน เขตเมือง และมีการนําไปกําจัดโดยวิธีการเทกองบนพื้น ซึ่งไมถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล  การเผากลางแจงทําใหเกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา  
การเทกองจะทาํใหเกิดนํ้าเสยีจากกองขยะที่ตกคางบนพ้ืน เมื่อฝนตกจะเกิดน้ําเสียไหลลงสูแมน้ําลําคลองทําใหเกิด
มลพิษทางนํ้า สถานที่กําจัดขยะกลายเปนแหลงเสื่อมโทรม แหลงเพาะพันธุพาหะนําโรค สงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน   

อยางไรก็ดี ขยะมูลฝอย ขยะเหลือทิ้งจากชุมชน ขยะจากเศษวัสดุเหลือท้ิงในการทําเกษตรกรรม  
สามารถนํามาแปรรูปเปนพลังงานทดแทน หรือสามารถกําจัดไดอยางถูกวิธีโดยอาศัยเทคโนโลยีพลังงานในระดับ
ชุมชน ซึ่งการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียและขยะชุมชน จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการขยะชุมชนอยางถูกวิธี ในการนํามาใชเปนพลังงานในรูปแบบความรอนหรือไฟฟาสําหรับชุมชนหรือ
ครัวเรือน ชวยลดคาใชจายดานพลังงาน และลดปญหาสิ่งแวดลอมไดอีกดวย 

ความเรงดวน : จากการรวบรวมขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากหนวยงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท้ังจังหวัด จํานวน ๒๑๐ แหง ของจังหวัดเชียงใหม พบวา ประมาณขยะที่เกิดข้ึน มีจํานวน ๖๒๗,๔๐๔.๕๗ 
ตันตอป เฉลี่ย ๑,๗๑๘.๙๒ ตันตอวัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมแหงเดียว มีมากถึง ๒๘๕ ตันตอวัน 
รวมทั้งปมีจํานวน ๑๐๔,๐๒๕ ตัน ของปริมาณขยะท้ังหมด ปญหาการจัดการขยะชุมชน และมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
การกําจัดไมถูกวิธี กลายเปนปญหาที่ทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ จําตองรีบแกไข นอกจากนั้นคาใชจายดานพลังงาน
ที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องยังกระทบตอความเปนอยูของประชาชนอยางมาก จึงถือวาเปนเร่ืองจําเปนเรงดวยเปนอยางย่ิง
ที่ตองเรงแกไขดําเนินการ 
 (๒) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
 (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  :  
  1. เพ่ือแกไขปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอมเปนพิษ จากของเสียและขยะชุมชน ในเขตพื้นที่
อยางมีระบบและยั่งยืน 
  2. เพ่ือลดปญหาดานมลภาวะทางอากาศเนื่องจากกลิ่นเนาของเศษอาหารและมูลสัตว 
  3. เพ่ือใชเทคโนโลยีดานพลังงานชวยแกปญหาขยะครัวเรือน และขยะชุมชน ที่มีปญหาเร่ือง
การจัดการและกําจัดไมถูกวิธี 
  4. เพ่ือลดการใชพลังงานและคาใชจายในครัวเรือน ดวยพลังงานทดแทน โดยนําขยะจากชุมชน 
ครัวเรือน และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ชีวมวล กาซชีวภาพ ใชทดแทน
พลังงานหลักในครัวเรือน 
  5. เพ่ือสรางความเขาใจ สรางทักษะในการบริหารจัดการ และสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและดําเนินการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษาใหเปนกระบวนการเสรมิสรางการมีสวนรวมของเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
  6. เพื่อเปนสวนขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาล ที่ตองการสรางความมั่นคง
พึงพาตนเองดานพลังงาน ลดการนําเขา 
 (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

          โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  

(2.4) ระยะเวลา... 
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 (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           โครงการใหม 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป 1 ตุลาคม 2562  สิ้นสุดป 30 กันยายน 2563 
  (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
(๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (๓.๑)  กลุมเปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียน ประชาชนในพื้นที่ 
  (๓.๒)  ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
(๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

       (๔.๑)  เปาหมายโครงการ  
  ตัวช้ีวัด 
   ๑. ชุมชนลดปญหาขยะตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีได 4 ชุมชน  
   ๒. ลดขยะของเสียจากครัวเรือนนํามาผลิตเปนพลังงานเทียบเทาแกสหุงตม (LPG) 3,000 ถัง  

 ๓. ลดการเผาขยะจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โลงแจง 6 ตัน เพ่ือนํามาผลิตเปน
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน 

 ๔. ชุมชน/ประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักรู ความเขาใจ และจิตสํานึก ในการ
จัดการขยะ อนุรกัษพลังงาน และใสใจสิ่งแวดลอม 

 ๕. สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมทุกแหง (20 แหง) มีการจัดตั้งและดําเนินการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล 
 (๔.๒)  ผลผลิต :  
   1. ขยะชุมชน ครัวเรือน และเกษตรกรรม ถูกนําไปแปรรูปเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนใชในชุมชน 

  1.1 ลดการกําจัดของเสียจากครัวเรือนไมถูกวิธีไดอยางนอย ๒๕๐ ครัวเรือน และลด
คาใชจายดานทาการลดใชแกสหุงตม (LPG)จํานวน 3,000 ถัง (ถัง 15 กก.) 

  1.2 ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรท่ีถูกเผาทิ้งในที่โลงแจง 6 ตัน 
  2. ขยะท่ีไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดสามารถกําจัดทิ้งอยางถูกวิธี ไมเปนมลพิษ 
  3. ประชาชนในพื้นท่ีเปาหมาย ไดรับการถายทอดความรูความเขาใจ และปลุกจิตสํานึก  

ในเร่ืองการจัดการและกําจัดขยะไมนอยกวา 200 คน 
  4. นักเรียนตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมดูแลสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอย 

  (๔.๓) ผลลัพธ :  
   1. สัดสวนการนําขยะกลับมาใชใหม (เปนเชื้อเพลิงพลังงาน) คิดเปนรอยละ 50 ของ 
ขยะชุมชนทั้งหมด 
   2. มีศนูยเรียนรูชุมชนตนแบบการจัดการพลังงานจากขยะชุมชนอยางนอย 2 ศูนย 
   3. ลดการใชพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเปนตัวการในการเกิดกาซเรือนกระจก โดยใชพลังงาน
ทดแทนที่ผลิตจากขยะ (ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได 8 toe และแกสหุงตม (LPG) เทียบเทา 
3,000 ถัง) 
   4. โรงเรียนและนักเรียนมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและอยางสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม  
และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

เชิงลบ... 
 



-4- 
 

  (๔.๔)  ผลกระทบ : 
   เชิงบวก :  ชุมชนสามารถลดปญหาการกําจัดขยะไมถูกวิธี ลดมลพิษ ลดคาใชจายของ
ครัวเรือน ลดปญหามลภาวะ พาหะนําโรค ความขัดแยงภายในชุมชน และเปนการเพ่ิมมูลคาของสิ่งปฏิกูลในการ
นํามาใชใหเกิดประโยชน ในขณะที่โรงเรียนซึ่งเปนที่ปลูกฝงใหความรูกับเยาวชน มีการดําเนินการดานขยะที่จะปลูก
ฝงและสงผลตออนาคตของประเทศและจังหวัดเชียงใหมมีระบบเตอืนภัยทางธรรมชาติและมลพิษ 
   เชิงลบ : เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีการใชงานท่ีไมสะดวกสบายเหมือนกับเทคโนโลยีเชิง
พาณิชย ทําใหบางครั้งไมชอบใชงาน 
   (๕)  แนวทางการดําเนินงาน :  
  5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การสงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตวระดับครัวเรือน
งบประมาณ 4,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม    
        

กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑.  พัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพจากเศษ
อาหาร หรือขยะอินทรีย 


 


 


 


 

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกส
ชีวภาพจากเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย 

 
 

  

๓. คัดเลือกชุมชนหรือครัวเรือนเปาหมายที่จะติดตั้งเทคโนโลยี
การผลิตแกสชีวภาพระดับครัวเรือน จํานวน 250 แหง โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมทางดานเทคนิค ปริมาณวัตถุดิบ 
สถานที่ติดตั้งระบบ ความตองการเขารวมโครงการ ความ
พรอมของหนวยงานและบุคลากร ความรวมมือของชุมชน 
และแนวทางการนําไปใชประโยชน 

   

๔. ติดตั้งระบบผลิตแกสชีวภาพระดับครัวเรือนใหกับชุมชนหรือ
ครัวเรือนทั้ง ๒๕๐ แหง 

   

๕. จัดอบรมวิธีการใชงานและบํารุงรักษาระบบผลิตแกสชีวภาพ
จากเศษอาหารหรือมูลสตัว 

   

๖. สรุปการติดตามและการประเมนิผลโครงการ    
  

  5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การสรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะ เพื่อสงเสริมการผลิตเปน
เชื้อเพลิงพลังงาน และพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดขยะชุมชน งบประมาณ 2,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน
สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 

1. อบรม... 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑.  อบรมสรางความรูความเขาใจ และจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ 
และการจัดการขยะแตละประเภท และสรางความรูดานขยะที่
สามารถแปรรูปเปนพลังงาน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลเพ่ือประเมิน
ศักยภาพพลังงานจากขยะชุมชน 


 


 


 


 

๒. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะและ
เทคโนโลยีตนแบบผลิตพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน/กําจัด
ขยะชุมชน 

 


 

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง
พลังงานจากขยะชุมชน และเทคโนโลยีการกําจัดขยะชุมชน 

  




๔. อบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดการทําเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 
ที่ใชเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโดยชุมชน 

  




๕. เก็บขอมูลการใชงานจริง เพ่ือติดตามประเมินผลโครงการ    
 
 5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การสรางมูลคาเพ่ิมจากขยะเหลือใช ในสถานศึกษา งบประมาณ 1,684,400 
บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

๑. สนับสนุนการขับเคลื่อน และขยายผลการดําเนินงานในการ
จัดการขยะมลูฝอยในสถานศึกษา 


 


 


 


 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับการ
ดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษาแก  ครู 
อาจารยที่ปรึกษาธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรยีนทุกแหง 

 
 

  

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและดําเนินการธนาคาร
ขยะรีไซเคลิในสถาน ศึกษาทุกแหงในจังหวัดเชียงใหม  

 
 

  

๔. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล     
  
 (๖)  วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 (๗)  วงเงินของโครงการ จํานวน  7,684,400 บาท 
 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑)  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
     ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือ
ไดรบัอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
     อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นท่ีดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
 

(๘.๒)  แบบรูปรายการ... 
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  (๘.๒)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรปูแบบรายการท่ีใช) .................... 
     ไมมี 
  (๘.๓)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด   บางสวน   ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเตมิ 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔)  ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕)  รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

  ตองทํารายงานการศึกษา 
   (๙)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน

ของโครงการ : จัดฝกอบรมการใชงานและบํารุงรักษา รวมทั้งจัดอบรมผูดูแลระบบ และจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตดิตามผลการดําเนินงาน   

 (๑o)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี 
 



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและย่ังยืน
ผลผลิต :
            1. ขยะชุมชน ครัวเรือน และเกษตรกรรม ถูกน าไปแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงพลังงานทดแทน
ใช้ในชุมชน
                 1.1 ลดการก าจัดของเสียจากครัวเรือนไม่ถูกวิธีได้อย่างน้อย ๒๕๐ ครัวเรือน และลด
ค่าใช้จ่ายด้านท่าการลดใช้แก๊สหุงต้ม (LPG)จ านวน 3,000 ถัง (ถัง 15 กก.)
                 1.2 ลดปริมาณวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรท่ีถูกเผาท้ิงในท่ีโล่งแจ้ง 6 ตัน
            2. ขยะท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้สามารถก าจัดท้ิงอย่างถูกวิธี ไม่เป็นมลพิษ
            3. ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และปลุกจิตส านึก 
ในเร่ืองการจัดการและก าจัดขยะไม่น้อยกว่า 200 คน
           4. นักเรียนตระหนักในความส าคัญของการมีส่วนร่วมดูแลส่ิงแวดล้อมและการจัดการขยะ
มูลฝอย

ผลผลิต :ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี และการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การส่งเสริมการน าขยะจากเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ผลิตเป็นเช้ือเพลิง
พลังงานทดแทน

2,000,000   

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1  อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และการ
จัดการขยะแต่ละประเภท และสร้างความรู้ด้านขยะท่ีสามารถแปรรูปเป็นพลังงาน รวมท้ังจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือประเมินศักยภาพพลังงานจากขยะชุมชน

202,400      

      1) งบด าเนินงาน 202,400      
          ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
          (1) ค่าตอบแทน 28,800        

                - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 28,800         จ านวน 48 ช่ัวโมง (ท่ีละ 2 วัน 4 แห่ง) ช่ัวโมงละ 600 บาท
          (2) ค่าใช้สอย 156,800      
                - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 21,200         

72,000         ค่าอาหาร จ านวน 240 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 150 บาท 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ

ค าช้ีแจง

ค่าสถานท่ีฝึกอบรม, ค่าเช่าอุปกรณ์จัดอบรม, ค่าท่ีพักวิทยากร (กรณีสถานท่ีห่างไกล)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

33,600         ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 240 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
                - ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ 20,000         

                - ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 10,000         

          (3) ค่าวัสดุ 16,800        

                - วัสดุส านักงาน 16,800         ค่าวัสดุในการจัดอบรม ชุดละ 70 จ านวน 240 ชุด

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยี
ต้นแบบผลิตพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน/ก าจัดขยะชุมชน

217,400      

      1) งบด าเนินงาน
          ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
          (1) ค่าตอบแทน 23,400        
                - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 23,400         

          (2) ค่าใช้สอย 194,000      
                - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 100,000       ค่าสถานท่ีดูงาน, ค่าท่ีพัก (120 คน คนละ 750 บาท)

30,000         ค่าอาหาร จ านวน 200 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 150 บาท 
14,000         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
50,000         ค่าพาหนะเดินทาง ของผู้เข้าร่วม จ านวน 120 คน 

          (3) ค่าวัสดุ
กิจกรรมย่อยท่ี 2.3  อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงพลังงานจากขยะ
ชุมชน และเทคโนโลยีการก าจัดขยะชุมชน

646,800      

      1) งบด าเนินงาน 646,800      
          ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
          (1) ค่าตอบแทน 28,800        
                - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 28,800         
          (2) ค่าใช้สอย 468,000      
                - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 40,000         

                 - ค่าอาหาร 60,000         ค่าอาหาร จ านวน 200 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 150 บาท 
                 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 28,000         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากร/วิทยากรกลุ่ม 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท,  วิทยากรกลุ่ม 3 คน คนละ 9 ช่ัวโมง ๆ
 ละ  600 บาท

ค่าตอบแทนวิทยากร/วิทยากรกลุ่ม 3 คน คนละ 13 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

ค่าสถานท่ีฝึกอบรม, ค่าเช่าอุปกรณ์ช่าง, ค่าพักค้างแรมวิทยากร (กรณีพ้ืนท่ีห่างไกล)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

                 - ค่าจ้างเหมาท าต้นแบบเทคโนโลยีผลิตเช้ือเพลิงพลังงาน และเทคโนโลยีก าจัดขยะ
ระดับชุมชน

300,000       

                 - ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร 30,000         

                  - ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ 10,000         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
          (3) ค่าวัสดุ 150,000      
             - วัสดุสนามและการฝึก 150,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4  อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการท าเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ท่ีใช้เช้ือเพลิง
พลังงานทดแทนจากขยะชุมชน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีโดยชุมชน

608,000      

      1) งบด าเนินงาน
          ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
          (1) ค่าตอบแทน 28,800        
                - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 28,800         ค่าตอบแทนวิทยากร/วิทยากรกลุ่ม 3 คน คนละ 13 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600
          (2) ค่าใช้สอย 454,000      
                - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 20,000         

60,000         ค่าอาหาร จ านวน 200 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 150 บาท 
28,000         ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 คน ๆ ละ 4 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 

                - ค่าจ้างเหมาจัดท าเทคโนโลยีพลังงานชุมชนต้นแบบ 306,000       
เตาซุปเปอร์อ่ังโล่ 120 ชุด ชุดละ 350 บาท รวมท้ังส้ิน  42,000 บาท
เตาย่างไก่ไร้ควัน 16 ชุด ชุดละ 3,500 บาท รวมท้ังส้ิน  56,000 บาท
เตาชีวมวล 40 ชุด ชุดละ 1,200 บาท รวมท้ังส้ิน  48,000 บาท
เตาป้ิงย่างไร้ควัน 16 ชุด ชุดละ 5,500 บาท รวมท้ังส้ิน  88,000 บาท
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 8 ชุด ชุดละ 9,000 บาท รวมท้ังส้ิน  72,000 บาท

                - ค่าจ้างเหมาจัดท าคู่มือ 40,000         
          (3) ค่าวัสดุ 125,200      
             - วัสดุสนามและการฝึก 125,200       

กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 บริหารโครงการ เก็บข้อมูล และติดตามประเมินผล 325,400      

จ้างเหมาท าต้นแบบเทคโนโลยีผลิตเช้ือเพลิงพลังงาน และเทคโนโลยีก าจัดขยะ ต้นแบบชุดละ 2,500 
บาท จ านวน 120 ชุด (4 ชุมชน ชุมชนละ 30 ชุด)

จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารคู่มือทางวิชาการ และข้ันตอนการจัดท าเทคโนโลยี จ านวน 600 ชุดๆ ละ 50 
บาท (ข้ึนอยู่กับการเสนอราคา ณ เวลาด าเนินงาน)

วัสดุในการใช้ฝึกอบรมท าเทคโนโลยีผลิตเช้ือเพลิงพลังงาน/ก าจัดขยะ โดยชุมชนเอง ประมาณ 80 ชุด 
(เช่น เหล็กแผ่น ถังเคมี ถังน้ ามัน เหล็กเส้น เหล็กฐาน)

ค่าจ้างเหมาท าเทคโนโลยีต้นแบบส าหรับ 4 ชุมชนระดับต าบล

จ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือการใช้งาน และข้อมูลทางวิชาการ จ านวน 500 เล่ม เล่มละ 80 บาท

ค่าวัสดุส าหรับจัดฝึกอบรมในการจัดท าเทคโนโลยีพลังงานชุมชน เช่น เตาซุปเปอร์อ่ังโล่ เตาย่างไก่ไร้ควัน 
เตาชีวมวล เป็นต้น

ค่าสถานท่ีฝึกอบรม, ค่าเช่าอุปกรณ์ช่าง, ค่าพักค้างแรมวิทยากร (กรณีพ้ืนท่ีห่างไกล)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

      1) งบด าเนินงาน 325,400      

          ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
          (1) ค่าตอบแทน
          (2) ค่าใช้สอย 275,400      
               - ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน 165,000       ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน จ านวน 1 คน 11 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท 
               - ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพักและพาหนะ 100,000       ค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
               - ค่าจ้างเหมาบันทึกและเก็บข้อมูล 10,400         จ้างเหมาบันทึกและเก็บข้อมูล
          (3) ค่าวัสดุ 50,000        

            - วัสดุส านักงาน 10,000         

            - วัสดุคอมพิวเตอร์  10,000         
            - ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000         

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

๒. รายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใช้จ่าย
๓. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงบด าเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ให้จัดท ารายละเอียดตามแบบ งบด าเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใช้โดยอนุโลม

๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใช้ประเภทรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ ค่าจ้างท่ีปรึกษา ค่าประชาสัมพันธ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมท้ังงบเงินอุดหนุนและรายจ่ายอ่ืนท่ีมีค่าใช้จ่ายในลักษณะดังกล่าว



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
 ลําดับความสําคัญ 6 

ชื่อโครงการ:ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือความยั่งยืน  วงเงิน17,717,300 บาท 
กิจกรรมหลัก:ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
ยุทธศาสตรชาติ:ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด:เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
แผนงานที่ 1 ยาเสพติด 
หนวยดําเนินการ:ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/ศอ.ปส.จ.ชม.  
ผูรับผิดชอบ :นายศรัณยู มีทองคํา  ตําแหนง :ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
สถานที่ติดตอ :ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  
หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2615-6 
 (๑) หลักการและเหตุผล 
 (๑.๑) ที่มา : จากการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
ตอเนื่องตั้งแต สามารถสกัดกั้นและลดปริมาณการนําเขายาเสพติดจากแหลงผลิตยาเสพติดป 2557 เปนตนมาใน
ภูมิภาค รวมทั้งปราบปรามจับกุมกลุมขบวนการผลิตและการคายาเสพติดเปนจํานวนมาก แตจากสภาวะเงื่อนไข
ทางสังคมภายในประเทศ ยังคงปรากฏการแพรระบาดและสงผลกระทบโดยทั่วไปสรางความเดือนรอนใหแก
ประชาชน 

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ 
 สภาพปญหา / ความตองการ :ยาเสพติดยังคงเปนภัยคุกคามที่รายแรงของประเทศไทย 
ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคําบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยยังคงเปนแหลงผลิตยาเสพติด ในระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยสามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได แตยังไดรับผลกระทบจากการลักลอบลําเลียงยาเสพติด 
จากภูมิภาคและประเทศเพื่อนบานเขามาจําหนายภายในประเทศ โดยยาบาและไอซเปนตัวยาสําคัญมีกลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชน ชวงอายุ 15-29 ป ซึ่งเปนอนาคตของชาติ เปนกลุมที่เกี่ยวของกับการเสพ/ใชมากที่สุด 
(ประมาณรอยละ 60 ของผูเสพติด) และมีการกระจายยาเสพติด ไปถึงหมูบาน/ชุมชนซึ่งเปนรากฐานสําคัญของสังคม 
 ความเรงดวน :ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ กําหนดใหทุก
จังหวัดดําเนินการตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 มุงเอาชนะยาเสพติดในระดับหมูบาน/
ชุมชนดวยมาตรการสลายโครงสรางปญหาดวยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุมการคายาเสพติด และเจาหนาที่
ของรัฐที่เขาไปเก่ียวของมีผลประโยชน ประชาชนในพื้นท่ีมีสวนรวมในการลดและควบคุมสถานการณปญหายาเสพ
ติดในพื้นท่ีดวยกลไก และกระบวนการ “ประชารัฐ” 
 (๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ :  
  (2.1.1) เพื่อควบคุมและลดระดับความรุนแรงของปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  
มิใหสงผลกระทบตอสังคม และประชาชน โดยบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนแกไขปญหาอยางจริงจัง 
โดยใชกลไกของ “ประชารัฐ” 
  (2.1.2) เพื่อใหหมูบาน/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด จนถึงระดับ
เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด เฝาระวัง ปองกัน บําบัด และปราบปราม จนสามารถลดและควบคุม
สถานการณปญหายาเสพติดมิใหสงผลกระทบตอสังคมและประชาชน 
  (2.1.3) ลดจํานวนผูเสพ ผูติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยนําเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาที่มี
มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับสภาพผูเสพ ผูติด 
 

(2.1.4) เพื่อสราง... 
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  (2.1.4) เพื่อสรางภูมิคุมกันทางจิตใจภายใตกิจกรรมเชิงสรางสรรคแกเยาวชน วัยทํางานและ
ประชาชนกลุมเสี่ยงไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการรวมคิดรวมทํากิจกรรมที่ดีและสรางสรรคเปนประโยชน
ตอครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาต ิ
  (2.1.5) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถาน
ประกอบการและสถานศึกษาทุกระดับใหเขมแข็ง รูเทาทันผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด 
  (2.1.6) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE ใหเขมแข็งและสามารถขยายผลในลักษณะเครือขายใหครอบคลุมในทุกพื้นที ่
  (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

  โครงการเดิม โครงการใหม 
 

  (๒.๓) ประเภทของโครงการ 
  พัฒนาดําเนินการปกต ิ
   (๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป2562   สิ้นสุดป2563 
   (๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : 25 อําเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
  (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย :ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
 (๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

  (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวชี้วัด : 
   (4.1.1) หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของหมูบาน/ชุมชนทั้งหมด 
   (4.1.2) การจับกุมคดียาเสพติด มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
   (4.1.3) จํานวนผูเสพ/ผูคายาเสพติดลดลง 
   (4.1.4) รอยละของผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดตามเปาหมาย 
   (4.1.5) อัตราการหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลังการบําบัดรักษา 
   (4.1.6) มสีมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE รอยละ 85 ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 6 – 24 ป 
   (4.1.7) มีศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จํานวน 35 ศูนย 
   (4.1.8) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ จํานวน 25 ศูนย 
   (4.1.9) มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 70,000 คน 
   (4.1.10) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดเขามาในโรงเรียน นักเรียนมีสวนรวมใน
การแกไขปญหายาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนใหหางไกลยาเสพติดได 
  (๔.๒) ผลผลิต:  
   (4.1.1) ปองกันการแพรระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุมประชากร นําไปสูการยั่งยืนการ
แกไขปญหาอยางยั่งยืน 
   (4.1.2) ผูเสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได 
   (4.1.3) เกิดกิจกรรมที่สรางสรรคในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
   (4.1.4) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชน
ทุกกลุมอายุ 
 

(4.1.5) มีสถานที.่.. 
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   (4.1.5) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิวใน
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิดการ
สนับสนุนจากหนวยงานและองคกรในพื้นที ่
   (4.1.6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ 
   (4.1.7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ยาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนใหหางไกลยาเสพติดได 
  (4.3) ผลลัพธ : 
   (4.3.1) สามารถลดและควบคุมปญหายาเสพติดไดมากกวาปที่ผานมา 
   (4.3.2) ผูเสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได 
   (4.3.3) ประชาชนทราบถึงโทษของยาเสพติด และมีเครือขายความรวมมือในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก  
   (4.4.1) ผูเสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได 
   (4.4.2) ประชาชนทราบถึงโทษของยาเสพติด และมีเครือขายความรวมมือในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
   (4.4.3) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ยาเสพติด และสามารถ 
   เชิงลบ :-ไมม-ี 

 (๕)แนวทางการดําเนินงาน 
กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-ม.ีค. 63 เม.ย.-ม.ิย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 1การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ตามแผนประชารัฐประจําป 2563 งบประมาณ 8,475,200 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/ศูนยอํานวยการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
     1.1 ชุดปฏิบัติการประจําตําบลปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

1.2 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด 
1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคลากรดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระดับจังหวัด 
1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรองของจังหวัด/อําเภอ  
1.5 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน To be number one ระดับจังหวัด 
1.6 สรางภูมิคุมกันกลุมนักเรียนในสังกัดโรงเรียนปริยัติธรรม 
1.7 การจัดงานวันตอตานยาเสพติดระดับจังหวัด 
1.8 การจัดงานวันตอตานยาเสพติดระดับอําเภอ 
1.9 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 
1.10 ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม 

    

/กิจกรรมหลักที่ 2 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-ม.ีค. 63 เม.ย.-ม.ิย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรหลักที่ 2คัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สรางทักษะปรับ
พฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติการลดอันตรายจากการใชยา
เสพติดงบประมาณ 1,750,000 บาทหนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

2.1 การคัดกรองยาเสพติดเชิงรุก ในกลุมเสี่ยงตอการใชสารเสพติด 
2.2 การเสริมสรางทักษะเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยง 
2.3การสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติและการตีตราผูปวยยาเสพติด 
2.4 การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

   

กิจกรรมหลักที่ 3กิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจเชิ งสรางสรรคปองกันยาเสพติดงบประมาณ 
5,590,000  บาท หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม 

3.1 กิจกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
3.1.1 รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในวันยาเสพติดโลก  
3.1.2 อําเภอ TO BE NUMBER ONE  
3.1.3 TO BE NUMBER ONE ON TOUR   

3.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตนแบบ 
TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม 

3.3 กิจกรรมคาย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP  
3.4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 

3.4.1 งานแถลงขาวสําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  
3.4.2 งานประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLสําหรับผูเขา

ประกวดและเครือขาย 
3.5 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERCISE 

ระดับจังหวัด และTO BE NUMBER ONE  IDOL ระดับจังหวัด 
3.6 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERCISE

ระดับประเทศ 
3.7 กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
3.8 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในรอบลงพื้นท่ี 
3.9 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER 

ONE ระดับประเทศ 
3.10 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน/ 

สถานศึกษา/สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม  
3.11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยเพื่อนใจฯ  
3.12 กิจกรรมประชุม/อบรม/คายพัฒนาศักยภาพ แกนนํา/สมาชิก

และเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE  

   

3.13 กิจกรรม... 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-ม.ีค. 63 เม.ย.-ม.ิย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

3.13 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใตงานดนตรี กีฬาและศิลปะ 
3.14 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางานโครงการ TO 

BE NUMBER ONEจังหวัดเชียงใหม  
3.15 จัดจางเจาหนาที่โครงการ TO BE NUMBER ONE /ทํา Web 

SiteTO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม  
3.16 กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ในสถานประกอบการ/สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม    
3.16.1 การขยายเครือขาย TO BE NUMBER ONE 
3.16.2 การคนหาสถานประกอบการดาวเดน เพื่อเขาสูการ

ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
3.16.3 โครงการ TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถาน

ประกอบการ 
3.16.4 การนําเสนอผลการดําเนินงานชมรม TO BE 

NUMBER ONEสูระดับจังหวัด (ในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม) 

3.16.5 พี่สรางนองรวมปองกันยาสูบและยาเสพติด 
งบประมาณ 79,200 บาท 

3.16.6 พัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับประเทศ 6 ทีมงบประมาณ 171,820 บาท 

   

กิจกรรมหลักที4่ กิจกรรมบูรณาการเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดภายในหมูบานโดยการมีสวนรวมของประชาชน งบประมาณ 
200,000 บาทหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม 

   

กิจกรรมหลักที่5 โครงการสนับสนุนโครงการรอยใจรักษงบประมาณ 
1,702,100 บาทหนวยงานรับผิดชอบ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
5.1 การสืบสวนหาขาวเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่บาน
หวยสานงบประมาณ 777,600 บาท 
5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติดและ
หยุดยั้งการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่อําเภอแมอาย งบประมาณ 
777,600 บาท 
5.3 ลางบาน ลางใจ ตานภัยยาเสพติด งบประมาณ 146,900 บาท 
 

   

 

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 

 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 17,974,050 บาท 
   
 

(8) ความพรอมของโครงการ... 
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 (๘) ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
   ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันท ี
   อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
   อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
  (๘.๒)แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
   มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
   มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 

 

    ไมม ี
  (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันท ี
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการมีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
ไมตองทํารายงานการศึกษา 
ตองทํารายงานการศึกษา 

 (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : 

 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี 

 



                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด เชียงใหม
แผนงาน : ยาเสพติด
ผลผลิต : (1) ปองกันการแพรระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุมประชากร นําไปสูการยั่งยืนการแกไข
ปญหาอยางยั่งยืน
          (2) ผูเสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได
          (3) เกิดกิจกรรมที่สรางสรรคในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
         (4) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุม
อายุ
         (5) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิว

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

         (5) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิว
ในศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
ชมรมฯและเกิดการสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรในพ้ืนที่
        (6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ
        (7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพ
ติด และสามารถปฏิบัติตนใหหางไกลยาเสพติดไดโครงการ : ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือความยั่งยืน 17,717,300
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมตามแผนประชา
รัฐ ประจําป 2563 8,475,200         
กิจกรรมยอย 1.1 ชุดปฏิบัติการประจําตําบลปองกันแกไขปญหายาเสพติด 6,057,000         
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
   (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 3,028,500         คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชาที่พัก/คายานพาหนะ ใหแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 2,019 หมูบานๆละ 1,500

 บาท
  (๖) คาจางเหมาบริการ 3,028,500         คาจางเหมาบริการจัดอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 2,019 

หมูบานๆละ 1,500 บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 1.2 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด 750,000            
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 375,000            คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชาที่พัก/คายานพาหนะ ใหแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 25 อําเภอ ๆละ 15,000 

บาท
1.1.3 คาวัสดุ
  (1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 375,000            คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นใหแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 25 อําเภอ ๆละ 15,000 บาท
กิจกรรมยอยที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคลากรดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ระดับจังหวัด

106,600            

๑. งบดําเนินงาน๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 3,600                 คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุม จํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
  (2) คาจางเหมาบริการ 5,000                คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท
  (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 98,000              

28,000               1. คาอาหาร ใหแกผูเขาอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 280 บาท
5,000                 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูเขาอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 50 บาท

50,000               3. คาพาหนะใหแกผูเขารับการอบรม จํานวน100 คน ๆ ละ 500 บาท (เหมาจายไป-กลับ)
15,000               4. คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณใหแกผูเขารับการอบรม จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 150 บาท

กิจกรรมยอยที่ 1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรองของจังหวัด/อําเภอ 465,000            
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
1.1.3 คาวัสดุ
  (1) วัสดุเวชภัณฑ 465,000            คาชุดทดสอบหาสารเสพติดในปสสาวะ 30,000 ชุด ๆ ละ 15.50 บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 1.5 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน To be number one ระดับจังหวัด 150,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 150,000            คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชาที่พัก/คาพาหนะ ใหแกผูปฏิบัติงานจํานวน 7 คน ออกตรวจติดตาม 25 อําเภอ
กิจกรรมยอยที่ 1.6 สรางภูมิคุมกันกลุมนักเรียนในสังกัดโรงเรียนปริยัติธรรม 300,000            
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 4,000                คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุม จํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (บรรยายใหแก นร.โรงเรียนปริยัติธรรม จํานวน 28 แหง)

๑.๑.๒ คาใชสอย๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ 87,000              คาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาจางเหมาจัดสถานท่ี/คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมาจัดทําปาย

คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ 
  (2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 209,000            1. คาอาหาร ใหแกผูรวมโครงการ (นร.โรงเรียนปริยัติธรรม จํานวน 28 แหง และเจาหนาที/วิทยากร

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูรวมโครงการ (นร.โรงเรียนปริยัติธรรม จํานวน 28 แหง และเจาหนาที/วิทยากร)

3. คาพาหนะ ใหแกผูรวมโครงการ (นร.โรงเรียนปริยัติธรรม จํานวน 28 แหง)
4. คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ ใหแกผูเขารวมโครงการ (นร.โรงเรียนปริยัติธรรม จํานวน 28 แหง

กิจกรรมยอยที่ 1.7 การจัดงานวันตอตานยาเสพติดระดับจังหวัด 200,000            
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 10,000              คาตอบแทนวิทยากร/พิธีกร/ผูทําหนาที่ดําเนินรายการในงาน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 20,000              คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ ใหแกผูเขารวมกิจกรรม 
  (2) คาจางเหมาบริการ 50,000              1. คาจางเหมาบริการจัดอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูเขารวมกิจกรรมจํานวนประมาณ 2,000 คน

120,000            2. คาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ คาจางเหมาจัดเวที คาจางเหมาเครื่องเสียง
คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาจัดทําถวยรางวัล คาจางกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขัน เปนตน



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอยที่ 1.8 การจัดงานวันตอตานยาเสพติดระดับอําเภอ 300,000            
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 25,000              คาตอบแทนวิทยากร/พิธีกร/ผูทําหนาที่ดําเนินรายการในงาน จํานวน 25 อ. ๆ ละ 1,000 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ 125,000            1. คาจางเหมาบริการจัดอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 25 อ. ๆ

ละ 5,000 บาท
150,000            2. คาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ คาจางเหมาจัดเวที คาจางเหมาเครื่องเสียง

คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาจัดทําถวยรางวัล คาจางกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขัน เปนตน

จํานวน 25 อ. ๆ ละ 6,000 บาท
กิจกรรมยอยที่ 1.9 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา 40,000กิจกรรมยอยที่ 1.9 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

40,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 40,000 คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชาที่พัก/คาพาหนะ ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

กิจกรรมยอยที่ 1.10 ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม 106,600
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 3,600                 คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุม จํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ 5,000 คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท
  (2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 98,000

28,000 1. คาอาหาร ใหแกผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน ๆ ละ 280 บาท 
5,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน ๆ ละ 50 บาท

50,000 3. คาพาหนะ ใหแกผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน ๆ ละ 500 บาท (เหมาจายไป-กลับ)



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 2  : คัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง สรางทักษะปรับพฤติกรรมการสื่อสาร
เพ่ือลดการเลือกปฏิบัติ การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด

1,750,000

กิจกรรมยอย 2.1 การคัดกรองยาเสพติดเชิงรุก ในกลุมเสี่ยงตอการใชสารเสพติด 650,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 144,000             600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง จํานวน 10 รุน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 100,000 คาพาหนะ 50 บาท/คน/เที่ยว  X 2 เที่ยว X 100 คน X 10 รุน

15,000 คาที่พัก 1,000 บาท X 3 หอง X 5 วัน
  (2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 120,000 คาอาหารกลางวัน 120 บาท/มื้อ จํานวน 100 คน X 1 มื้อ X 10 รุน

60,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 30 บาท/มื้อ จํานวน 100 คน X 2 มื้อ X 10 รุน60,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 30 บาท/มื้อ จํานวน 100 คน X 2 มื้อ X 10 รุน
  (3) คาจางเหมาบริการ 50,000 คาจางเหมา รถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
๑.๑.3 คาวัสดุ 110,000 เวชภัณฑทางการแพทย

51,000 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 2 รุน
กิจกรรมยอย 2.2 การเสริมสรางทักษะเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยง 450,000
2.2.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพื่อลดปญหายาเสพติด”

110,800

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 28,800               600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 12 ชั่วโมง
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 20,000 คาพาหนะ 200 บาท/คน/เที่ยว  X 2 เที่ยว X 50 คน

14,000 คาที่พัก 1,400 บาท X 10 หอง X 1 วัน
  (2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 36,000 คาอาหารกลางวัน 300 บาท/มื้อ จํานวน 60 คน X 2 มื้อ 

12,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ จํานวน 60 คน X 4 มื้อ
2.2.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดปญหายาเสพ
ติด”

339,200

๑. งบดําเนินงาน



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)
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๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 129,600             600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 18 ชั่วโมง
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 9,000 คาที่พัก 1,000 บาท X 3 หอง X 3 วัน
  (2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 108,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 30 บาท/มื้อ จํานวน 100 คน X 6 มื้อ X 3 รุน

54,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 30 บาท/มื้อ จํานวน 100 คน X 6 มื้อ X 3 รุน
  (3) คาจางเหมาบริการ 30,000 คาจางเหมา ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ
๑.๑.3 คาวัสดุ 8,600 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 2 รุน
กิจกรรมยอย 2.3 การสื่อสารเพ่ือลดการเลือกปฏิบัติและการตีตราผูปวยยาเสพติด 350,000

2.3.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติและการตีตราผูปวยยาเสพติด” 200,000
๑. งบดําเนินงาน๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 28,800               600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 12 ชั่วโมง
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 20,000 คาพาหนะ 200 บาท/คน/เที่ยว  X 2 เที่ยว X 50 คน

14,000 คาที่พัก 1,400 บาท X 10 หอง X 1 วัน
  (2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 36,000 คาอาหารกลางวัน 300 บาท/มื้อ จํานวน 60 คน X 2 มื้อ 

18,000 คาอาหารกลางเย็น 300 บาท/มื้อ จํานวน 60 คน X 1 มื้อ 
12,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ จํานวน 60 คน X 4 มื้อ

  (3) คาจางเหมาบริการ 60,000 คาจางเหมา ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ
๑.๑.3 คาวัสดุ 11,200 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม

2.3.2. การจางเหมาบริการ การจัดกิจกรรมรณณงคเพื่อลดการเลือกปฏิบัติและการตีตราผูปวยยาเสพ
ติด

150,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
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กิจกรรมยอย 2.4 การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 300,000
2.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด” 152,400
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 28,800               600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 12 ชั่วโมง
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 30,000 คาพาหนะ 300 บาท/คน/เที่ยว  X 2 เที่ยว X 50 คน

14,000 คาที่พัก 1,400 บาท X 10 หอง X 1 วัน
  (2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 39,000 คาอาหารกลางวัน 300 บาท/มื้อ จํานวน 65 คน X 2 มื้อ  

19,500 คาอาหารกลางเย็น 300 บาท/มื้อ จํานวน 65 คน X 1 มื้อ 
13,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ จํานวน 65 คน X 4 มื้อ13,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ จํานวน 65 คน X 4 มื้อ

๑.๑.3 คาวัสดุ 8,100 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม
2.4.2 การจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 147,600
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 15,000               คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 200 บาท/วัน จํานวน 5 คนๆ ละ 15 วัน

12,600               คาตอบแทนผูบังคับบัญชา 420 บาท/วัน จํานวน 5 คนๆ ละ 6 วัน
๑.๑.3 คาวัสดุ 120,000 เวชภัณฑทางการแพทย

กิจกรรมหลักที่ 3  : กิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจเชิง
สรางสรรคปองกันยาเสพติด

5,590,000

กิจกรรมยอย 3.1 กิจกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE 744,000
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3.1.1 รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในวันยาเสพติดโลก 70,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 22,000 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรม 220 คนๆละ 100 บาท เปนเงิน 22,000 บาท

18,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คน x 2 มื้อ x 30 บาท
30,000 คาอาหารกลางวัน 300 คน x 1 มื้อ x 100 บาท

3.1.2 อําเภอ TO BE NUMBER ONE 476,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 72,000 คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 5 ครั้ง x 2 วัน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 64,000 คาที่พักผูเขารวมกิจกรรมและวิทยากร 400 บาท x 2 ครั้ง x 80 คน

80,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 80 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 5 ครั้ง
160,000 คาอาหารกลางวัน 80 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 5 ครั้ง

80,000 คาอาหารเย็น 80 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 5 ครั้ง
 (2) คาจางเหมาบริการ 9,000 คาจางเหมารถตู 10 ที่นั่ง 1 คัน x 5 ครั้ง ครั้งละ 1,800 บาท
 (3) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม 5,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คัน x 5 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท

6,000 คาวัสดุอุปกรณ/คอมพิวเตอร
3.1.3 TO BE NUMBER ONE ON TOUR 198,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 18,000 คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 3 คน x 10 ครั้ง
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 20,000 คาที่พักเจาหนาที่และวิทยากร 400 บาท x 5 ครั้ง x 10  คน

100,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน x 10 ครั้ง x 1 มื้อ x 100 บาท
60,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน x 10 ครั้ง x 2 มื้อ x 30 บาท
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กิจกรรมยอย 3.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตนแบบ TO BE 
NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม

43,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 21,600 คาตอบแทนวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน   เปนเงิน 21,600 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 15,000 คาเดินทางผูเขาอบรมและวิทยากร

2,400 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
4,000 คาอาหารกลางวัน 20 คน x 100 บาท x 2 วัน

กิจกรรมยอย 3.3 กิจกรรมคาย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP 60,000
จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาจางเหมาบริการ 60,000 คาจางเหมารถตู จํานวน 4 คัน คันละ 15,000 บาท (จํานวน 5 วัน) เปนเงิน 60,000 บาท
กิจกรรมยอย 3.4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL ระดับประเทศ 313,960
3.4.1 งานแถลงขาวสําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 55,960
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 960 คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 4 คน (สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)

40,000 คาพาหนะเดินทาง (สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)
 (2) คาจางเหมาบริการ 3,600 คาจางเหมารถตู 10 ที่นั่ง 1 คัน x 2 วัน ครั้งละ 1,800 บาท (สําหรับผูเขาประกวดและ

11,400 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คัน x 2 วัน ครั้งละ 5,700 บาท (สําหรับผูเขาประกวดและเครือขายรวม
3.4.2 งานประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL สําหรับผูเขาประกวดและเครือขาย 258,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
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 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 48,000 คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 20 คน x 240 บาท x 2 วัน x 5 ครั้ง
60,000 คาที่พัก จํานวน 10 หอง x 1,200 บาท x 5 ครั้ง

 (2) คาจางเหมาบริการ 36,000 คาจางเหมารถตู 13 ที่นั่ง 2 คัน x 5 ครั้ง x 2 วัน ครั้งละ 1,800 บาท
114,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2 คัน x 5 ครั้ง x 2 วัน ครั้งละ 5,700 บาท

กิจกรรมยอย 3.5 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERCISE ระดับจังหวัด และ
 TO BE NUMBER ONE  IDOL ระดับจังหวัด

254,500

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 60,000 คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 250 คน

62,500 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรมและกรรมการประกวด 250 บาท x 250 คน)62,500 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรมและกรรมการประกวด 250 บาท x 250 คน)
72,000 คาเงินรางวัล

 (2) คาจางเหมาบริการ 60,000 ขนาด 4 เมตร x 12 เมตร 2. เครื่องเสียง จํานวน 1 ชุดใหญ 3. พิธีกร จํานวน 2 คน ตลอดงาน 4. จัดหา
คณะกรรมการจํานวน 5 คน) เปนเงิน 60,000 บาท

กิจกรรมยอย 3.6 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERCISEระดับประเทศ 295,200
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 96,000 คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 4 วัน x 100 คน

108,000 คาที่พัก จํานวน 30 หอง x 1,200 บาท x 3 คืน
91,200 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน x 760 บาท x 2 วัน(ไป-กลับ)

กิจกรรมยอย 3.7 กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสมาชิก TO BE NUMBER ONE 136,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 
 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 36,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 600 คน x 30 บาท x 2 มื้อ

60,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 600 คน x 100 บาท
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กิจกรรมยอย 3.8 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  
ในรอบลงพื้นที่

207,500

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 37,500 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรม 250 คน x 150 บาท
 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 15,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 250 คน x 2 มื้อ x 30 บาท

25,000 คาอาหารกลางวัน 250 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
 (3) คาจางเหมาบริการ 50,000 คาจางเหมาจัดตกแตงสถานที่กิจกรรมการประกวด

80,000 จางเหมาจัดทําคูมือองคความรู TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมยอย 3.9 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ

1,295,920

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 81,000 คาตอบแทนวิทยากรฝกซอมการแสดง 3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 15 วัน
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 4,320 คาเบี้ยเลี้ยง 8 คน x 2 วัน x 270 บาท (สําหรับผูบริหาร)

35,200 คาที่พัก 8 คน x 2,200 บาท x 2 คืน (สําหรับผูบริหาร)
56,000 คาพาหนะในการเดินทาง 8 คน x 7,000 บาท (สําหรับผูบริหาร)
78,000 คาเบี้ยเลี้ยง 65 คน x 5 วัน x 240 บาท (สําหรับผูรับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE)

156,000 คาที่พัก 65 คน x 600 บาท x 4 คืน (สําหรับผูรับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE)
30,000 คาพาหนะในการฝกซอมการแสดง 10 คน x 200 บาท x 15 วัน (สําหรับการนําเสนอการแสดงบนเวที

 (2) คาจางเหมาบริการ 54,000 คาจางเหมารถตู 10 ที่นั่ง 6 คัน x 5 วันๆละ ครั้งละ 1,800 บาท (สําหรับผูรับผิดชอบงาน TO 
BE NUMBER ONE)

572,400 คาจางเหมาจัดทําบูธนิทรรศการ จํานวน 7 ชุด
40,000 คาจางเหมาจัดทํา VTR
48,000 คาจัดทําเอกสารรูปเลม



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 3.10 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถาน
ประกอบการจังหวัดเชียงใหม

110,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 20,000 พาหนะผูเขารวมกิจกรรม 100 คน x 200 บาท

10,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
25,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน x 250 บาท
55,000 คาเงินรางวัล

กิจกรรมยอย 3.11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยเพ่ือนใจฯ 222,000กิจกรรมยอย 3.11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยเพ่ือนใจฯ 222,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 72,000 คาตอบแทนวิทยากรตามหลักสูตรเสาร-อาทิตย ชั่วโมงละ 600 บาท x 2 คน x 3 ชั่วโมง x 4 

สัปดาห x 5 เดือน
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (1) คาจางเหมาบริการ 150,000 คาจางเหมาผูจัดการศูนยเพื่อนใจ เดือนละ 15,000 บาท x 10 เดือน
กิจกรรมยอย 3.12 กิจกรรมประชุม/อบรม/คายพัฒนาศักยภาพ แกนนํา/สมาชิกและเครือขาย
ชมรม TO BE NUMBER ONE

703,200

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 43,200 คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 คน x 4 ครั้ง
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 60,000 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรมและวิทยากร 100 คน x 150 บาท x 4 ครั้ง

200,000 คาที่พักผูเขารวมกิจกรรมและวิทยากร 500 บาท x 4 ครั้ง x 100 คน
 (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 80,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 4 ครั้ง

160,000 คาอาหารกลางวัน 100 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 4 ครั้ง



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

 (3) คาใขจายในการสัมมนา 80,000 วารสารและสิ่งเผยแพร TO BE NUMBER ONE รายปๆ ละ 200 บาท x 400 หนวยงาน เปน
เงิน 80,000 บาท

กิจกรรมยอย 3.13 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใตงานดนตรี กีฬาและศิลปะ 61,300
๑. งบดําเนินงาน 61,300
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 2,400 คาตอบแทนคณะกรรมการ 800 คน x 3 คน
๑.๑.๒ คาใชสอย
 (1) คาจางเหมาบริการ 10,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คน x 25 บาท x 2 มื้อ

20,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 200 คน x 100 บาท
16,000 ประชาสัมพันธชมรม TO BE NUMBER ONE

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 12,900 คาเงินรางวัล(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 12,900 คาเงินรางวัล

กิจกรรมยอย 3.14 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 จังหวัดเชียงใหม

36,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย
 (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 18,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คน x 1 มื้อ x 30 บาท x 10 ครั้ง
 (2) คาจางเหมาบริการ 18,000 คาถายเอกสาร 60 คน x 30 บาท x 10 ครั้ง
กิจกรรมยอย 3.15 จัดจางเจาหนาที่โครงการ TO BE NUMBER ONE /ทํา Web Site TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม

400,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

 (1) คาจางเหมาบริการ 150,000 คาจางเจาหนาที่ผูประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม เดือนละ 
15,000 บาท × 10 เดือน

150,000 คาจางเหมาเจาหนาที่จัดทําขอมูลและเจาหนาที่การเงินและบัญชี TO BE NUMBER  ONE 
จังหวัดเชียงใหม เดือนละ 15,000 บาท × 10 เดือน

100,000 คาจางเหมาจัดทํา Web Site
กิจกรรมยอย 3.16 กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ/สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม

586,620

3.16.1 การขยายเครือขาย TO BE NUMBER ONE 50,000
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาจางเหมาบริการ 17,500 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 250 คน × 35 บาท × 2 มื้อ  (๑)  คาจางเหมาบริการ 17,500 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 250 คน × 35 บาท × 2 มื้อ

25,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 250 คน × 100 บาท
1.1.3 คาวัสดุ 7,500 คาเอกสารและวัสดุอุปกรณ

3.16.2 การคนหาสถานประกอบการดาวเดน เพ่ือเขาสูการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
 ในสถานประกอบการ

30,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 10,800 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาจางเหมาบริการ 4,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 80 คน × 25 บาท × 2 มื้อ

8,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คน × 100 บาท
1.1.3 คาวัสดุ 7,200 คาวัสดุอุปกรณ
3.16.3 โครงการ TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ 31,600
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาจางเหมาบริการ 9,600 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 160 คน × 30 บาท × 2 มื้อ

16,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 160 คน × 100 บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

3.16.4 การนําเสนอผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สูระดับจังหวัด (ใน
สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม)

224,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 50,400 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท ×  7 เขต
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาจางเหมาบริการ 63,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน × 30 บาท × 2 มื้อ × 7 เขต

105,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 150 คน × 100 บาท × 7 เขต
1.1.3 คาวัสดุ 5,600 คาวัสดุอุปกรณ 800 บาท × 7 เขต
3.16.5 พ่ีสรางนองรวมปองกันยาสูบและยาเสพติด 79,200
๑. งบดําเนินงาน๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 21,600 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท × 2 ครั้ง
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาจางเหมาบริการ 21,600 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 180 คน × 30 บาท × 2 มื้อ × 2 ครั้ง

36,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 180 คน × 100 บาท × 2 ครั้ง
3.16.6 พัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 6 ทีม 171,820
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาจางเหมาบริการ 54,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 คน × 25 บาท × 2 มื้อ × 6 ทีม × 15 วัน

108,000 คาอาหารกลางวัน 12 คน × 100 บาท × 1 มื้อ × 6 ทีม × 15 วัน
1.1.3 คาวัสดุ 9,820 คาวัสดุอุปกรณและวัสดุคอมพิวเตอร
กิจกรรมยอย 3.17 แลกเปลี่ยนเรียนรู / ขยายเครือขาย การดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ตนแบบ

120,800

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

  (1) คาตอบแทนวิทยากร 10,800 คาตอบแทนวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 18,000 คาที่พัก 1,200 บาท × 3 คืน × 5 หอง

80,000 คาพาหนะ จํานวน 10 คน
12,000 คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท × 10 คน × 5 วัน

กิจกรรมหลักที่ 4 : กิจกรรมบูรณาการเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในหมูบานโดยการ
มีสวนรวมของประชาชน

200,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
  (1) คาตอบแทนวิทยากร 1,800 คาวิทยากรบรรยายกลุม 3 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท 

21,600 คาวิทยากรกลุม ๆละ 3 คน x 4 กลุม x 3 ชั่วโมง x 600 บาท21,600 คาวิทยากรกลุม ๆละ 3 คน x 4 กลุม x 3 ชั่วโมง x 600 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (๑)  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 40,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม 200 คน ๆละ 200 บาท (เหมายจายไป - กลับ)
  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 60,000 คาอาหารกลางวัน 200 คน ๆละ 300 บาท

20,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน ๆละ 100 บาท
 (2) คาจางเหมาบริการ 10,000 คาประกาศนียบัตร
1.1.3 คาวัสดุ 46,600 คาวัสดุสําหรับฝกอบรม

กิจกรรมหลักที่ 5  :โครงการสนับสนุนครงการรอยใจรักษ 1,702,100

กิจกรรมยอย 5.1 การสืบสวนหาขาวเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่บานหวยสาน 777,600

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
 (1) คาตอบแทน 633,600 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ  22 นาย ๆ ละ 240 บาท x 120 วัน
๑.๑.๒ คาใชสอย
1.1.3 คาวัสดุ
  (๑)  คาวัสดุเชื้อเพลงและหลอลื่น 120,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตตรวจการณ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 500 บาท x 120 วัน

24,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน ๆ ละ 100 บาท x 120 วัน



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 5.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติด และหยุดยั้งการ
แพรระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่อําเภอแมอาย

777,600

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
 (1) คาตอบแทน 633,600 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ  22 นาย ๆ ละ 240 บาท x 120 วัน
๑.๑.๒ คาใชสอย
1.1.3 คาวัสดุ
  (๑)  คาวัสดุเชื้อเพลงและหลอลื่น 120,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตตรวจการณ จํานวน 2 คัน ๆ ละ 500 บาท x 120 วัน

24,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถจักรยานยนต จํานวน 2 คัน ๆ ละ 100 บาท x 120 วัน
กิจกรรมยอย 5.3 ลางบาน ลางใจ ตานภัยยาเสพติด 146,900
๑. งบดําเนินงาน๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
 (1) คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
  (1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 46,200 คาตอบแทนวิทยากร 11 คน ๆละ 600 บาท จํานวน 7 วัน (11*600*7)

63,600 คาอาหารสําหรับผูเขาอบรม 7 รุน จํานวน 530 คนๆ ละ 120 บาท (530*120)
37,100 คาอาหารวางเชา และบาย สําหรับผูเขารับการอบรม 7 รุน จํานวน 530 คนๆ ละ 70 บาท (530*



ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
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ช่ือโครงการ : โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดนและเสริมสราง ความสัมพันธกับประเทศ  
 เพ่ือนบานในระดับทองถ่ิน  
 วงเงิน 3,282,600 บาท 

กิจกรรมหลัก : สรางความมั่นคงในพ้ืนท่ีชายแดนและเสริมสราง ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานในระดับทองถิ่น  

ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสรมิสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

แผนงาน : ความมั่นคงชายแดน 

หนวยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : นายศรัณยู มีทองคํา           
ตําแหนง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
สถานท่ีติดตอ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2615-6                     

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด) 
 จังหวัดเชียงใหม ไดยึดกรอบนโยบายความมั่นคงแหงรัฐ ซึ่งไดใหความสําคัญเรงรัดดําเนินการ แกไข
ปญหายาเสพติดอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะ
ชัดเจน พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ และยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕7) ไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน และพ้ืนที่ เปาหมายจังหวัด
ชายแดนเพื่อใหมีภูมิคุมกันในการปองกันปญหา  และสามารถแกไขปญหาที่คิดวาจะเกิดขึ้นหรือไดสงผลกระทบ 
ตอความมั่นคงในปจจุบัน โดยมุงเนนใหภาคสวนไดมีการตระหนัก และมีจิตสํานึกความมั่นคง ดานการผนึกกําลังของ
ทุกภาคสวนเพื่อนําพลังอํานาจของชาติในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การปองกันประเทศ 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เขามาสนับสนุนการพัฒนา เสริมดานความมั่นคงของชาติ ไดอยางประสาน 
สอดคลอง และมีเอกภาพในการดําเนินงานทั้งมิติภายในประเทศ และมิติตางประเทศ รวมทั้งสามารถสนับสนุน  
การดําเนินงานในกรอบยุทธศาสตรประเทศ จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนที่อําเภอชายแดนตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัด ติด
กับรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร ระยะทางชายแดนยาว 227 กิโลเมตร ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอ
เชียงดาว อําเภอฝาง  อําเภอไชยปราการ อําเภอแมอาย และอําเภอเวียงแหง มีตําบลติดกับแนวชายแดน 12 ตําบล 
139 หมูบาน มีชองทางเขา-ออกตามธรรมชาติรวม 30 ชองทาง สภาพเขตแนวชายแดนใหญเปนปาเขาระยะหลาย
กิโลเมตร ไมมีการแบงแนวเขตแดนท่ีชัดเจน ทําใหมีปญหาตามแนวชายแดนมากมาย ปญหาการคาสิ่งผิดกฎหมายใน
บริเวณชายแดนปญหายาเสพติดปญหาการตัดไมทําลายปา ปญหาเก่ียวกับการคามนุษย และปญหาการลักลอบเขา
เมืองสรางจิตสํานึกในความเปนไทย ปญหา การแพรระบาดของโรคติดตอที่นําพาโดยแรงงานตางดาว ปญหาผูอพยพ
หลบหนีภัยจากการสูรบในประเทศเมียนมาร ปญหาการปกปนหลักเขตแดน และทุนระเบิด ฯลฯ 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : จากการวิเคราะหขอมูลดานความม่ันคง (SWOT 
Analysis) กลุมภารกิจของคณะกรรมการดานความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม พบวาจังหวัดเชียงใหมมีปญหาที่สงผล
กระทบตอความมั่นคงของจังหวัด ตามลําดับความรุนแรง ดังนี้ 

(1.2.1) ปญหายาเสพติด... 
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 (1.2.1) ปญหายาเสพติด 
  1) การลักลอบนําเขายาเสพติดมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมียาเสพติด 
จํานวนมากพักคอยตามแนวชายแดนดานตรงขามในประเทศเพ่ือนบาน ตัวยาหลักยังคงเปนยาบา สวนเฮโรอีนและ
ยาไอซ มีแนวโนมวามีการลักลอบ โดยปลายทางสวนใหญสงไปยังประเทศท่ีสามลําเลียงเพิ่มขึ้น 
  2) การลักลอบลําเลียงแตละครั้งจําดําเนินการในปริมาณไมมาก เนนการสงตอถึง
ผูคา/ ที่หมายปลายทางอยางรวดเร็วโดยใชวิธีฝากมากับรถโดยสารประจําทาง รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต 
รถขนพัสดุภัณฑ และทางไปรษณีย พ้ืนท่ีนําเขาเพ่ือความเพงเล็ง ไดแก พื้นท่ีอําเภอเชียงดาว ฝาง แมอาย และพื้นที่
รอยตออําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน กับอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม กลุมเยาวชนเปนกลุมที่เสี่ยงที่มี
โอกาสเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น 
 (1.2.2) ปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
  ปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมาย จากสภาพ
เศรษฐกิจที่ตกต่ําและสภาพ ความยากลําบากในการดํารงชีวิตของประชาชนภายในประเทศเพ่ือนบานเปนปจจัย
สาํคัญ รวมถึงความตองการของนายจาง และผูประกอบการที่ตองการแรงงานถูกเพ่ิมผลกําไรในการประกอบกิจการ
ของตน วิธีการลักลอบเขามาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมสวนมากจะมีขบวนการนําพา
คนตางดาวเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีการประสานงานและนัดจุดนัดพบระหวางแรงงานตางดาวที่อยู
ในเขตเมียนมาร กับกลุมขบวนการผูนําพาคนตางดาวเขามาในพ้ืนที่ชายแดนหลังจากคนตางดาวเหลานั้น  
ขามแนวชายแดนมาตามชองทางในภูมิประเทศเขามาในเขตไทย แลวจะมีรถจักรยานยนตรับจางซึ่งเปนสมาชิกของ
กลุมขบวนการผูนําพาคนตางดาวนําไปไวตามสวนตางๆหรือสถานท่ีปลอดภัยแลวใหนายหนาจัดสงแรงงานเขา
ทํางานตามสวนผลไม โรงงานและสถานท่ีบริการในพ้ืนที่หรือสงเขาจังหวัดเชียงใหม ในเวลากลางคืน หรือเวลาที่
ปลอดเจาหนาที่ 
  แรงงานตางดาวของจังหวัดเชียงใหมท่ีไดจดทะเบียนไวเมื่อป 2557 มีจํานวน
ประมาณ 36,965 คน โดยสวนใหญจะเปนคนเชื้อสายสัญชาติเมียนมารโดยหนวยขาวความมั่นคงไดวิเคราะหขอมูล
ไววา นอกจากนี้ยังมีกลุมผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนไมนอย 
 (1.2.3) ปญหาการทําลายทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่ และสาธารณภัย 
  จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนที่รอยละ 70 มีสภาพเปนภูเขา และปาไม ปญหาการตัดไม
ทําลายปาเกิดข้ึนในหลายพ้ืนที่โดยมีอําเภอท่ีประสบปญหามากที่สุด คืออําเภอแมแจม และอมกอยเนื่องจากภูมิ
ประเทศเปนพ้ืนท่ีภูเขา และประชากร สวนใหญเปนชนเผาเมื่อมีการเพิ่มจํานวนของประชากรชนเผาในพื้นที่ จึงเกิด
ปญหาการขยายที่ดินทํากินเพิ่มเติมจึงเปนสาเหตุของการบุกรุกทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
บางสวนบุกรุกทําลายปาไมเพ่ือการปลูกพืชเสพติด เชน ฝน กอใหเกิดผลกระทบดานภัยพิบัติตางๆ ตามมาเชน น้ําปา
ไหลหลาก การกัดเซาะผิวดินในพ้ืนท่ีปาเกิดเปนดินโคลนถลม น้ําปาไหลหลาก แมน้ําลําคลองถูกทบถมจนตื้นเขิน 
เกิดปญหาแลงซ้ําซากในหนาแลงและมีปญหาเรื่องหมอกควัน จากการเผาปา ในฤดูเริ่มตนเพาะปลูก 
 (1.2.4) ปญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 
  จากสภาพเขตแนวชายแดนใหญ เปนปาเขาระยะ 227 กิโลเมตร ไมมีการแบง
แนวเขตแดนที่ชัดเจนทําใหมีปญหาตามแนวชายแดนมากมาย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการลักลอบเขาเมืองของ
คนตางดาว/แรงงานตางดาว ปญหาการคามนุษยและปญหาการคาสิ่งผิดกฎหมายบริเวณชายแดน ปญหาการตัดไม
ทําลายปา ปญหาเกี่ยวกับจิตสํานึกในความเปนไทยของชนกลุมนอย ปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอที่นําพา 
โดยแรงงานตางดาว ปญหาการปกปน เขตแดนและทุนระเบิด นอกจากนั้นยังมีกองกําลังทหารเช้ือสายวา (UWSA) 
วางกําลังอยูทางดานอําเภอเวียงแหงและอําเภอเชียงดาว ซึ่งเปนกลุมผูผลิตและคายาเสพติดตามแนวชายแดน 
 

ความเรงดวน..... 
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  ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) ปญหาความม่ันคงภายในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนสามารถแกไขปญหาใหเบ็ดเสร็จในพื้นที่ได อาจจะเกิดปญหาลุกลามเขาไปสูพื้นท่ีสวนในของประเทศ 
ซึ่งจะทําใหยากตอการแกไข ในภาพวงกวาง จึงตองดําเนินการโดยเรงดวน เพ่ือปองกันการลุกลามเขาไปในพ้ืนที่ 
สวนในของประเทศเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน 

 (๒)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
   (2.1.1) เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน 
   (2.1.2) เพ่ือสรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบล
และหมูบานใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับชุมชนเปน ชุมชน
เขมแข็งชมุชนเสรมิสรางระบบปองกันตนเอง มีระบบเฝาระวังและรายงานสถานการณ 
  (2.1.3) เพ่ือใหผูนําชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางม่ันคง 
   (2.1.4) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน พัฒนาความสัมพันธ  
ความรวมมือที่เขมแข็งบนพ้ืนฐานกระบวนความคิดในฐานะการเปนพลเมืองโลก  

 

  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 
           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป 2562   สิ้นสุดป 2563  
   (๒.๕)  สถานท่ีดําเนินโครงการ : 5 อําเภอชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม พ้ืนที่อําเภอในจังหวัด

เชียงใหม 

  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย :  
    1. หนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับความมั่นคง 
    2. ประชาชนในพื้นท่ีตามแนวชายแดน 
    3. ประชาชนในพื้นท่ีมีปญหาดานยาเสพติด การหลบหนีเขาเมือง สาธารณภัยและอาชญากรรม 
    4. ชาวเขา ชนกลุมนอย และบุคคลที่ไดรับอนุญาต ใหมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว 

ในพื้นที่ที่มีปญหาดานความมั่นคงของจังหวัด     
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
    1. ขบวนการนําพาผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายและคามนุษย 
    2. ขบวนการตัดไมทําลายปาและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    3. ขบวนการกออาชญากรรมและกระทําผิดอาญา 
    4. ผูมีอิทธิพลและขบวนการกระทําผิดกฎหมาย 
    5. สถานบริการและแหลงมั่วสุมอบายมุขผิดกฎหมาย 
    6. ขบวนการยุยงสงเสริมกอใหเกิดปญหาความแตกแยกภายในชาติ 
    7. อาชญากรและผูกอการรายขามชาติ 
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 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด : 
   (4.1.1) หนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับความมั่นคง 
   (4.1.2) ประชาชนในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 
   (4.1.3) ประชาชนในพ้ืนท่ีมีปญหาดานยาเสพติด การหลบหนีเขาเมือง สาธารณภัยและ
อาชญากรรม 
   (4.1.4) ชาวเขา ชนกลุมนอย และบุคคลที่ไดรับอนุญาต ใหมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยเปน
การชั่วคราว ในพ้ืนที่ที่มีปญหาดานความมั่นคงของจังหวัด 
  (๔.๒) ผลผลิต : - 
  (4.3) ผลลัพธ :  
   (4.3.1) มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดาน
ความมั่นคง โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนในที่ 
   (4.3.2) หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน 
ในพื้นที่ตระหนักรูวาภัยดานความมั่นคงเปนปญหาใกลตัว และเปนปญหาของสวนรวม 
   (4.3.3) มีการแกไขปญหาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสทิธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของพื้นท่ี 
   (4.3.4) เกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพ้ืนที่อําเภอ ตําบลและ
หมูบานจากการรวมคิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 
  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก : สรางระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองคความรู
รวมกัน และนํามาซึ่งความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาภัยดานความมั่นคงอยางยั่งยืนตอไป 
   เชิงลบ : -ไมมี- 

   (๕) แนวทางการดําเนินงาน 
 

  กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตาม
แนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรู และซักซอมความ
เขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน  
งบประมาณ 830,600 บาท  
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักท่ี 2 การเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน  
ดานการกีฬาสรางความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ประเพณกีับประเทศเพ่ือน ของ ๕ อําเภอชายแดน 
งบประมาณ 481,000 บาท 
หน วยงานที่ รับผิดชอบ ที่ ทํ าการปกครองอําเภอเชียงดาว  
เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แมอาย 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเร่ิมดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 3 การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน (ชรบ.) ในพ้ืนที่อําเภอชายแดน ๕ อําเภอ 
งบประมาณ 987,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักท่ี 4 การอํานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความ
ปลอดภัยหมูบานเพ่ือสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง 
งบประมาณ 300,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักท่ี 5 สงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลัง
มวลชนปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน 
งบประมาณ 484,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักท่ี 6 การเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรู
ความเขาใจผูนําชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/กลุมพลังมวลชน/
สื่อมวลชน และองคกรภาครัฐ การปองกันการคามนุษยในพ้ืนที่
ตามแนวชายแดน 
งบประมาณ 200,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

    

 

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 

 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 3,282,600 บาท 

 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการแลว 
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรือเตรยีมการขออนญุาตตามกฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
  (๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรปูแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
      ไมมี 
 
 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร... 
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  (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เคร่ืองมือดําเนินการ   มพีรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
        ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
        อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
        คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
        ไมตองทํารายงานการศกึษา 
        ตองทํารายงานการศึกษา 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความย่ังยืน
ของโครงการ :  - ไมมี - 

 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - ไมมี - 

 



                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด เชียงใหม

แผนงาน : ความม่ันคงชายแดน

ผลผลิต : (1) ปองกันการแพรระบาดยาเสพตดิไปยังทุกกลุมประชากร นําไปสูการยั่งยืนการแกไขปญหาอยาง
ยั่งยืน
          (2) ผูเสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได
          (3) เกิดกิจกรรมที่สรางสรรคในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
         (4) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุมอายุ
         (5) มีสถานท่ีใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิว
ในศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิด
การสนบัสนุนจากหนวยงานและองคกรในพ้ืนที่
        (6) เกิดกจิกรรมเชิงบวกและพ้ืนท่ีสรางสรรคทุกอําเภอ
        (7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิ ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด และ
สามารถปฏบัิตตินใหหางไกลยาเสพตดิได

โครงการ : โครงการบูรณาการสรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือน
บานในระดับทองถิ่น

3,282,600

กิจกรรมหลักท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพ่ือใหความรู
และซักซอมความเขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน

830,600       

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

   (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 9,600            คาวิทยากรภายนอก 2 รุน * 8 ชั่วโมง * 600 บาท

12,000          คาวิทยากรภาครัฐก 2 รุน * 20 ชั่วโมง * 300 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 120,000        คาพาหนะเดินทางในประเทศ 2 รุน * 300 คน * 200 บาท

105,000        คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ 2 รุน 150 หอง * 350 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 270,000        คาจางเหมาทําอาหารวาง 2 รุน 300 คน * 300 บาท * 3 มื้อ

60,000          เครื่องดื่ม 2 รุน 300 คน * 50 บาท * 4 มื้อ

60,000          คาจางเหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทําเอกสารรูปเลม  2 รุน

30,000          คาจางเหมาประชาสัมพันธผานส่ือสิ่งพิมพ ,ส่ือOnline และติดตอ   ประสานงานระหวางอําเภอชายแดน  2 รุน

50,000          คาจางเหมาชางภาพ สําหรับบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคล่ือนไหว ขอมูลสถานการณดานความมั่นคงชายแดน  2 รุน

60,000          คาจางเหมาสถานที่ จัดเวที พิธเีปด/ปด และเคร่ืองเสียง 2 รุน

1.1.3 คาวัสดุ 36,000          คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 2 รุน

18,000          วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ๒ รุน

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน ดานการกีฬาสรางความสัมพันธ และการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน ของ ๕ อําเภอชายแดน

481,000       

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 225,000        คาจางเหมาทําอาหาร 5 อําเภอ 1500 คน * 150 บาท

60,000          คาจางเหมาทําอาหารวางและ เคร่ืองด่ืม 5 อําเภอ 1500 คน * 40 บาท

25,000          คาจางเหมาจัดทําเวทีพรอมรื้อถอน /5 อําเภอ

25,000          คาจางเหมาจัดสถานที่ พิธีเปด/ปด และเคร่ืองเสียง /5 อําเภอ

1.1.3 คาวัสดุ 73,000          คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม /5 อําเภอ

73,000          วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น /5 อําเภอ

กิจกรรมหลักท่ี 3 : การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภยัหมูบาน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอาํเภอชายแดน 
๕ อาํเภอ

987,000       

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

   (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 72,000          คาวิทยากรภายนอก 5 รุน  * 12 ชั่วโมง * 1200 บาท

48,000          คาวิทยากรภาครัฐก 5 รุน  * 16 ชั่วโมง * 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 150,000        คาพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อําเภอ 750 คน * 200 บาท (เหมาจาย ไป - กลับ)

50,000          คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ /5 อําเภอ ๆ ละ 10,000 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 315,000        คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม /5 อําเภอ

25,000          คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ /5 อําเภอ

50,000          คาจางเหมาชางภาพ สําหรับบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคล่ือนไหวการสํารวจขอมูลพื้นฐาน วเิคราะหสภาพพื้นที่ ปญหา
ความมั่นคงเพื่อประกอบการฝก/  อําเภอ

50,000          คาจางเหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทําเอกสารรูปเลม /5 อําเภอ

25,000 คาจางเหมาประชาสัมพันธผานส่ือสิ่งพิมพ ,ส่ือOnline และติดตอ   ประสานงานระหวางอําเภอชายแดน /5 อําเภอ

1.1.3 คาวัสดุ 15,000          คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น /5 อําเภอ

187,000        คาวัสดุสนามและการฝก /5 อําเภอ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 4 : การอํานวยการบริหารจัดการและตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภยัหมูบานเพื่อสรางชมุชนชายแดนเข็มแข็ง 5 อําเภอชายแดน

300,000       

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 75,000          คาพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อําเภอ

75,000          คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ /5 อําเภอ

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 50,000          เหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทําเอกสารรปูเลม /5 อําเภอ

1.1.3 คาวัสดุ 50,000          คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น /5 อําเภอ

50,000          คาวัสดุสําหรับฝกอบรม /5 อําเภอ

กิจกรรมหลักท่ี 5 สงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไขยาเสพตดิตามแนว
ชายแดน 1 รุน

484,000       

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

   (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 14,400          คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 2 คน * 12 ชั่วโมง * 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 39,000          คาพาหนะเดินทางในประเทศ 130 คน * 300 บาท

52,000          คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ 65 หอง * 800 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 117,000        คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 130 คน * 3 มื้อ * 300 บาท

26,000          คาจางเหมาทํา อาหารวาง และเครื่องดื่ม 130 คน * 4 มื้อ * 50 บาท

30,000          คาจางเหมาจัดสถานที่ พิธีเปด/ปด และเคร่ืองเสียง

5,000            คาจางเหมาชางภาพ สําหรับบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคล่ือนไหว

30,000          คาจางเหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทําเอกสารรูปเลม

15,000 คาจางเหมาประชาสัมพันธผานส่ือสิ่งพิมพ ,ส่ือOnline และติดตอประสานงานระหวางอําเภอชายแดน

100,000 คาจางเหมาพิมพเอกสารการขาวตามสถานการณตางๆที่เกิดข้ึนของแตละอําเภอในจังหวัดเชียงใหม

20,000          คาจางเหมาการวิเคราะห และสรุปการปฏิบัติงานดานการขาว

1.1.3 คาวัสดุ 16,600          คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น

19,000          คาวัสดุสําหรับฝกอบรม



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 6 การเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรูความเขาใจผูนําชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/
กลุมพลังมวลชน/สื่อมวลชน และองคกรภาครัฐ การปองกันการคามนุษยในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 5 อําเภอ

200,000       

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

   (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 10,000          คาตอบแทนวิทยากร / 5 อําเภอ 2 คน * 4 ชั่วโมง * 250 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 7,350            คาเบ้ียเล้ียง

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 100,000        คาจางเหมาทําอาหาร 5 รุน 500 คน * 200 บาท * 1 มื้อ

35,000          คาจางเหมาทําอาหารวาง และเคร่ืองด่ืม 5 รุน 500 คน * 35 บาท * 2 มื้อ

25,000          คาจางเหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทํารูปเลม

10,000 คาเชาสถานที่

5,150 คายานพาหนะเหมาจาย

1.1.3 คาวัสดุ 7,500            คาวัสดุสิ่งพิมพ



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ 18 

ชื่อโครงการ : ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงภายในเพ่ือสรางความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของ
ชาวเชียงใหมและนักทองเท่ียว         วงเงิน 3,088,000 บาท 

กิจกรรมหลัก ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพ่ือสรางความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของชาว
เชียงใหมและนักทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสรมิสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

แผนงาน : ความมั่นคงภายใน 

หนวยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ : นายศรัณยู มีทองคํา           
ตําแหนง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
สถานท่ีติดตอ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2615-6                     

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑) ท่ีมา : ยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป (พ .ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตรที่  1 
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข 
เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศ ใหมีความมั่นคงปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบ
เรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรงควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่
ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอื้ออํานวย
ประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทาง และ
เปาหมายที่กําหนด และยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตรหลัก : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน 
ชุมชน และพื้นที่เปาหมาย เพื่อพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และพื้นท่ีเปาหมายใหมีโครงสราง
ประชากรที่ เหมาะสม มีความเขมแข็ง มั่นคงปลอดภัย มีจิตสํานึกดานความมั่งคง พึ่งตนเองได รวมทั้ง 
มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต พรอมเผชิญปญหา ภัยคุกคาม และการเปลี่ยนแปลง และตามที่รัฐบาลไดมีนโยบาย
ใหจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกพ้ืนท่ี เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 
ใหชุมชน ไดมีสวนรวมในการปองกันและ แกไขปญหาอาชญากรรมภายในชุมชน ภายใตแนวคิดการเปนหุนสวน
ดําเนินการระหวางชุมชนกับภาครัฐ  ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรม หวังเปนอยางยิ่งวา  การเปดโอกาสให
ชุมชนไดมีสวนรวมในการกระบวนการยุติธรรมใน รูปแบบของ “ยุติธรรมชุมชน” ที่เนนการปองกันและแกไข
ปญหาขอพิพาทและปญหาอาชญากรรมในเชิงสมานฉันท จะเปนกลไกใหประชาชนไดเรียนรูเก่ียวกับงาน
ยุติธรรม และสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สรางการรับรูดานกฎหมายใหแกประชาชนในพื้นที่ชุมชน เพ่ือเปนเกราะปองกันตน และสามารถพ่ึงตนเองได  

เกิดความมั่นคง... 
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เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง การรับรูและเขาถึงบริการ
ของภาครัฐและกฎหมาย จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ประชาชนตองรูประกอบกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม  
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบาทบาทภารกิจในการดําเนินการใหคําปรึกษากฎหมาย รับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข 
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ใหความชวยเหลือกองทุนยุติธรรม และใหความชวยเหลือคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ซึ่งการดําเนินการที่ผานมา สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
ไดรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ยระงับขอพาท พรอมใหความชวยเหลือกองทุน
ยุติธรรมในการดําเนินคดีในขอพิพาททางแพงและพาณิชยรวมถึงปญหา หนี้นอกระบบ ใหแกประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม เปนจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุการพิพาทสวนหนึ่งมาจากการไมมีความรูทางกฎหมาย จึงทําใหถูก
เอารัดเอาเปรียบ หลอกลวง หรือยอมผูกพันตนโดยรูเทาไมถึงการณจนในบางครั้งเปนเหตุใหถูกฟองรอง
ดําเนินคดีทางศาลจนคดีถึงที่สุด และไมอาจแกไขเยียวยาใดๆ ได ซึ่งจากการไดประสบพบเจอปญหาดังกลาว 
ทําใหสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม เล็งเห็นวาหากประชาชนในพื้นท่ีมีความรูความเขาใจในกฎหมาย
เบ้ืองตนแลว การตัดสินใจดําเนินการ จัดทํานิติกรรมใดๆ อาจใชความรอบคอบ ระมัดระวังเพิ่มมากข้ึน และ 
จะไมทําใหเกิดปญหามีขอพิพาทกันในภายหลัง ทําใหความขัดแยงและขอพิพาทในชุมชนลดนอยลงไปดวย 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : ดวยปจจุบันคนในจังหวัดเชียงใหมยังคงมีปญหา
ความขัดแยงหลายประเด็น อาทิเชน ปญหาความขัดแยง ทางการเมือง ปญหาความเหลื่อมล่ํา และความไมเทา
เทียมกันในการเขาถึงกระบวนการ ยุติธรรมของประชาชนที่ตองสรางภูมิคุมกันใหเกิดความเข็มแข็ง ลดความ
ขัดแยงทางความคิด และอุดมการณที่มีรากฐานมาจาก  ความเหลื่อมล้ํา ความไม เสมอภาค การขาด 
ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปญหาขาด เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสงเสริมคนในชาติให
ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติเปนศูนยจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคค ีตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง ซึ่ งมีเปาหมายสําคัญในภาพรวม 
ระยะ ๒๐ ป ที่เปนรูปธรรม คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเรงเสริมสรางความเขมแข็งและ 
ความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการ ปลูกจิตสํานึกดานความมั่นคง ใหเกิดขึ้นใน
ประชาชนทุกระดับ ปญหาที่เกิดขึ้นบอยคร้ังในสังคม เกิดจากประชาชนในสังคมไทยสวนมากยังขาดความรู 
ดานกฎหมายในเร่ืองตาง ๆ เพ่ือปองกันไมใหประชาชนถูกหลอกลวงจากการที่ตนไมรูกฎหมาย และในชุมชน  
มีเครือขายยุติธรรมชุมชนและผูนําชุมชน ที่ดําเนินการเปนจิตอาสาทํางานเพื่อชุมชน สงเสริมสนับสนุน 
การดําเนินงานของภาครัฐควรที่จะไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดานกฎหมายแพงและพาณิชยและ 
หนี้นอกระบบ สมควรไดรับการพัฒนาใหความรูเพ่ิมเติมดานกฎหมายดังกลาว เพ่ือท่ีจะไดนําความรูท่ีไดรับ 
ไปถายทอดแกประชาชนในชุมชนตอไปได 

 

  ความเรงดวน : จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ภายใน จึงไดจัดทําโครงการปลูกฝงสํานึกรัก สามัคคีและสงเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ประจําป ๒๕๖๒
ภายใตแผนงานยุทธศสาสตร ปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวของดานความมั่นคงจากแนวดิ่งสูแนวราบ 
โดยมุงปลูกฝงใหประชาชนเกิดสํานึกรักสามัคคี เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ตระหนักถึงประโยชนของ
สวนรวมรวมถึงการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและสรางความรู ความเขา รวมถึงแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  
 

ตลอดจน... 
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ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและสัญญาประชาคม เพ่ือสรางความสามัคคีปรองดอง
ใหกับคนในชาติ โดยเริ่มจากเยาวชนกลุมเปาหมาย ๗๖ จังหวัดทั้งประเทศ เพื่อนําไปขยายผลในระดับพ้ืนที่ให
เกิดสรางรากฐานกลุมเยาวชนเพื่อตอยอดไปสูการสรางความปรองดองใหกับประเทศชาติ 

 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ 
  (2.1.1) เพื่อใหสิทธิผูดอยโอกาส ผูยากจน ราษฎรที่ไรสถานะทางทะเบียนราษฎร ไดรับ
การตรวจพิสูจน สารพันธุกรรม เพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร 
  (2.1.2) เพ่ือใหมีขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการสงตอขอมูลให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  (2.1.3) เพ่ือเผยแพร แนะนํา ประชาสัมพันธ และอบรมใหความรู ดานกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยเรื่องนิติกรรมสัญญา จํานํา จํานอง ขายฝาก และเชาซื้อ พระราชบัญญัติทวงถามหนี้  
พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ.2560 ใหแกประชาชนผูสนใจในศูนย
ยุติธรรมชุมชนกลุมเปาหมาย 
  (2.1.4) เพื่อลดปญหาขอพิพาทและความขัดแยงในชุมชน ลดปริมาณเรื่องรองเรียนรอง
ทุกขที่จะเขามา ยังสํานักงานยุตธิรรมจังหวัดเชียงใหม และลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล 
  (2.1.5) เพ่ืออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวและประชาชนท่ัวไป 
  (2.1.6) เพ่ือเชื่อมความสัมพันธใหแนนแฟนระหวางตํารวจชุมชนกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
  (2.1.7) เพ่ือลดอาชญากรรมและอุบัติเหตุในบริเวณลานเอนกประสงคประตูทาแพและ
ชุมชนใกลเคียง 
  (2.1.8) เพื่อตรวจเย่ียมพบปะประชาชนกลุมเสี่ยงที่จะตกเปนเหย่ืออาชญากรรม 
  (2.1.9) เพื่อใหชุมชนมีผูนําท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
  (2.1.10) เพ่ือใหชุมชนมีผูนําที่มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
  (2.1.11) เพ่ือใหผูนําชุมชนมีแนวทางในการเสริมสรางความรัก ความสามัคคี ความรวมมือ
และความเขมแข็งชองชุมชน 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป 2562   สิ้นสุดป 2563  
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : 25 อําเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และโรงพยาบาลมหาราช-

นครเชียงใหม 

  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม     
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 

(4) เปาหมาย... 
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 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด : 
   (4.1.1) รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเร่ืองการตรวจ
พิสูจนสารพันธุกรรมและการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร 
   (4.1.2) รอยละของประชาชนท่ีเขารับการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมไดรับการเพ่ิมชื่อ
ในทะเบียนราษฎร 
   (4.1.3) ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเร่ืองกฎหมายแพงและพาณิชยและ
หนี้นอกระบบ 
   (4.1.4) คดอีาชญากรรมเกิดข้ึนกับนักทองเที่ยวเปน 0 หรือไมเกิดขึ้นเลย 
   (4.1.5) คดอีาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นเจาหนาที่สามารถจับกุมผูกระทําผิดได รอยละ 100 
   (4.1.6) ผูนําชุมชนมีผูนําที่มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 
   (4.1.7) ผูนําชุมชนมีผูนําที่มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
   (4.1.8) ผูนําชุมชนมีแนวทางในการเสริมสรางความรัก ความสามัคคี ความรวมมือ
และความเขมแข็งของชุมชน 
  (๔.๒) ผลผลิต : - 
  (4.3) ผลลัพธ :  
   (4.3.1) เครือขายยุติธรรมชุมชน กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานหนวยงานที่
เก่ียวของ มีองคความรูดานการชวยเหลือประชาชนท่ีขาดโอกาสทางสังคม และสามารถนําไปชวยเหลือผูที่ไร
สถานะทางทะเบียนราษฎร 
   (4.3.2) เครือขายยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชน ไดรับการพัฒนาทักษะดานกฎหมายแพง
และพาณชิย และหนี้นอกระบบ และสามารถถายทอดตอไปยังประชาชนได 
   (4.3.3) ตํารวจไดรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชน 
   (4.3.4) สถิติการเกิดอาชญากรรมและอุบัติภัยในทองถ่ินลดลง 

  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก : สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการดาน  ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมซึ่งมุงแกไขปญหาใหกับผูดอยโอกาสและผูยากไร ใหไดรับสิทธิเสรีภาพอยางเทาเทียม 
   เชิงลบ : -ไมมี- 
 
 
 
 
 
 
 

 (๕) แนวทางการดําเนินงาน... 
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 (๕) แนวทางการดําเนนิงาน 
กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 1 การชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส
ทางสังคม 
   - งบประมาณ 1,500,000 บาท 
   - หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักท่ี 2 การอบรมความรูดานกฎหมายแพง
และพาณิ ชยและหนี้ นอกระบบ (ผ าน เกมส  The 
Choice) 
   - งบประมาณ 500,000 บาท 
   - หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพของผูนําชุมชน
ในการรกัษาความปลอดภัยภายในหมูบาน/ชุมชน 
   - งบประมาณ 200,000 บาท 
   - หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักท่ี 4 การสรางปอมยามในชุมชน (Koban) 
ลานเอนกประสงคประตูทาแพเพื่อสรางความปลอดภัยและ
บริการนักทองเที่ยว 
   - งบประมาณ 888,000 บาท 
   - หนวยงานที่รบัผิดชอบ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

    

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 

 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 3,088,000 บาท 
  (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 

 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรอืเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
  (๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
      ไมมี 
 

(๘.๓) ความพรอมของ... 
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  (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนคิการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มพีรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง 
  มปีระสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
        ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
        อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
        คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
        ไมตองทํารายงานการศึกษา 
        ตองทํารายงานการศึกษา 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ย่ังยืนของโครงการ : กิจกรรมท่ี 4 สํานักงานตํารวจจะดําเนินการตรวจสอยความเรียบรอยภายหลังจาก 
เสร็จสิ้นโครงการ เมื่อดําเนินการกอสรางอาคารท่ีทําการเสร็จแลว จะจัดเจาหนาที่ตํารวจจาก สถานีตํารวจ 
ภูธรเมืองเชียงใหม มาประจําการที่ปอมยามเพ่ือดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนและนักทองเท่ียว 

 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี 

............................................................ 

 



                                                    หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัด เชียงใหม

แผนงาน : ความม่ันคงภายใน

ผลผลิต : -

โครงการ : ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพื่อสรางความม่ันคงปลอดภัยและ
ความม่ันใจของชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว

3,088,000

กิจกรรมหลักที่ 1 : การชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม 1,500,000         

หนวยงาน : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

   (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000               คาตอบแทนวิทยากร  (6๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง x ๕ ครั้ง )

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 35,000               คาที่พัก เจาหนาที่ จํานวน 10 คน (หองละ ๑,4๐๐ บาท x 5 หอง x  5 ครั้ง)

7,000                 คาที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน  (หองละ ๑,4๐๐ บาท x 1 หอง x  5 ครั้ง)

100,000             คาพาหนะผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 200 บาท)

10,000               คาเดินทางวิทยากร (2 คน) (คาเดินทางไป – กลับ  ครั้งละ 1,0๐๐ บาท x ๕ ครั้ง x 2 คน)

12,000               คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาที่ (240 บาท x 10 คน x ๕ ครั้ง)

  (2) คาจางเหมาบริการ 50,000               คาจัดทํากระเปาสําหรับผูรับการอบรม (500 ชุด x 100 บาท)

50,000               คาเอกสารประกอบการอบรม  (500 ชุด x 100 บาท)

1,000,000          คาบริการในการตรวจสารพันธุกรรม (เฉลี่ยรายละ 10,000 x 100 คน)

 (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 150,000             คาอาหารผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 300 บาท x 1 มื้อ)

50,000               คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 50 บาท x 2 มื้อ)

 (4) คาวัสดุอุปกรณ 8,000                 คาปากกา กระดาษ A๔ สมุดโนต

 (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000               คาน้ํามันเชื้อเพลิง (๒ คัน x ๑,00๐ บาท x ๕ ครั้ง)

กิจกรรมหลักที่ 2 : การอบรมความรูดานกฎหมายแพงและพาณิชยและหนี้นอกระบบ (ผาน
เกมส The Choice)

500,000            

หนวยงาน : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

   (1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 18,000               คาตอบแทนวิทยากร  (6๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง x ๕ ครั้ง )

45,000               คาตอบแทนวิทยากรกลุม  (6๐๐ บาท/ชั่วโมง x 3 ชั่วโมง x 5 คน x ๕ ครั้ง )

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 35,000               คาที่พัก เจาหนาที่ จํานวน 10 คน (หองละ ๑,4๐๐ บาท x 5 หอง x  5 ครั้ง)

7,000                 คาที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน  (หองละ ๑,4๐๐ บาท x 1 หอง x  5 ครั้ง)

100,000             คาพาหนะผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 200 บาท)

10,000               คาเดินทางวิทยากร (2 คน) (คาเดินทางไป – กลับ  ครั้งละ 1,0๐๐ บาท x ๕ ครั้ง x 2 คน)

12,000               คาเบ้ียเลี้ยงเจาหนาที่ (240 บาท x 10 คน x ๕ ครั้ง)

  (2) คาจางเหมาบริการ 50,000               คาจัดทํากระเปาสําหรับผูรับการอบรม (500 ชุด x 100 บาท)

25,000               คาเอกสารประกอบการอบรม  (500 ชุด x 50 บาท)

 (3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 150,000             คาอาหารผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 300 บาท x 1 มื้อ)

30,000               คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 30 บาท x 2 มื้อ)

 (4) คาวัสดุอุปกรณ 8,000                 คาปากกา กระดาษ A๔ สมุดโนต

 (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000               คาน้ํามันเชื้อเพลิง (๒ คัน x ๑,00๐ บาท x ๕ ครั้ง)

กิจกรรมหลักที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพของผูนําชุมชนในการรักษาความปลอดภัยภายใน
หมูบาน/ชุมชน

200,000            

หนวยงาน : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (1) คาตอบแทนวิทยากร 1,800 คาวิทยากรบรรยายกลุม 3 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท 

21,600 คาวิทยากรกลุม ๆละ 3 คน x 4 กลุม x 3 ชั่วโมง x 600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย

  (๑)  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 40,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม 200 คน ๆละ 200 บาท (เหมายจายไป - กลับ)

  (2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ 60,000 คาอาหารกลางวัน 200 คน ๆละ 300 บาท (จํานวน 1 มื้อ)

20,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน ๆละ 100 บาท (จํานวน 2 มื้อ)

 (3) คาจางเหมาบริการ 10,000 คาประกาศนียบัตร

1.1.3 คาวัสดุ 46,600 คาวัสดุสําหรับฝกอบรม



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 4 การสรางปอมยามในชุมชน. (Koban) ลานเอนกประสงคประตูทาแพเพื่อ
สรางความปลอดภัยและบริการนักทองเที่ยว

888,000            

หนวยงาน : ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

๑. งบดําเนินงาน

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน

๑.๑.๒ คาใชสอย

๒. งบลงทุน

๒.๑ คาครุภัณฑ

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

    (๑.๑) ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร 64,750.00 เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ราคา 64,750 บาท

พัดลมเพดานแบบโคจร 16" 1,400.00 พัดลมเพดานแบบโคจร 16" จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,400 บาท

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 26,000 บีทียู 36,200.00 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 26,000 บีทีย ูจํานวน 1 เครื่อง ราคา 36,200 บาท

ตูเหล็ก (มอก.) 2 บาน 4 ชุด 12,800.00 ตูเหล็ก (มอก.) 2 บาน 4 ชุด ราคาชุดละ 3,200 บาท

ตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณแบบที่ 1 18,000.00 ตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณแบบที่ 1 จํานวน 1 ตู ราคา 18,000 บาท

โตะทํางาน ระดับ 3-6 5,200.00 โตะทํางาน ระดับ 3-6  จํานวน 2 โตะ ๆ  2,600 บาท

โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 2,000.00 โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 โตะ ๆ ละ 2,000 บาท

เครื่องทําน้ําเยน็แบบใชขวด 3,200.00 เครื่องทําน้ําเยน็แบบใชขวด จํานวน 1 โตะ ๆ ละ 3,200 บาท

โตะวางอเนกประสงค 2,500.00 โตะวางอเนกประสงค จํานวน 1 โตะ ๆ ละ 2,500 บาท

เกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6 11,600.00 เกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท

เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร 1,200.00 เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท

เกาอี้ผูมาติดตอ 1,950.00 เกาอี้ผูมาติดตอ จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 390 บาท

ชั้นวางเอกสารแบบถอดได 4,200.00 ชั้นวางเอกสารแบบถอดได จํานวน 2 ชั้น ๆ ละ 2,100 บาท

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 3,800.00 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน 11,000.00 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

    (๑.๒) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานขนาดเล็ก 24" 5,400.00 รถจักรยานขนาดเล็ก 24" จํานวน 3 คัน ๆ ละ  1,800 บาท

    (๑.๓) ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 16,000.00 เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  16,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสํานักงาน 16,000.00 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  16,000 บาท



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คําชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ LED สี 17,000.00 เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1 ชุด ๆ ละ  17,000 บาท

    (๑.๑๐) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 5,800.00 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  5,8000 บาท

ภาษี 16,000.00

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

  (๑) ราคาตอหนวยตํ่ากวา ๑๐ ลานบาท

         คากอสรางอาคารปอมยาม 632,000.00 กอสรางอาคารปอมยาม



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ 24 

ชื่อโครงการ : ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา  
         วงเงิน 22,109,600บาท 

กิจกรรมหลัก : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา   

ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสรมิสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

แผนงาน : สาธารณภัย 

หนวยดําเนินการ : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
ผูรับผิดชอบ :  นายไพรินทร ลิ่มเจริญ     
ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2615-6                     

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑) ที่มา : สถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย ภัยดานความมั่นคง 
ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งภัยเหลานี้สรางความเสียหายใหแกทรัพยสิน บานเรือน และชีวิต เปนจํานวน
มาก ท้ังยังมีผลตอความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงใหความสําคัญ เรงประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ 
สรางความรู ความเขาใจ รวมทั้งใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤตที่เกิดข้ึน 
โดยเฉพาะภัยคุกคามดานความมั่นคงที่รัฐบาลกําชับใหหนวยงานเรงฝกซอมแผนเตรียมพรอมดานสาธารณภัย
ใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : ปจจุบันการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณ 
สาธารณภัยและภาวะวิกฤตยังขาดการเตรียมความพรอม ซักซอมกรณีการเกิดภัยอยางเปนระบบท้ังการสั่งการของ 
ผูบัญชาการเหตุการณ ขั้นตอนวิธีการ แนวทางปฏิบัติมาตรการดานการประชาสัมพันธใหขอมูลแกสื่อมวลชน 
เมื่อเกิดสถานการณ มาตรการปองกันแกไขบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีปฏิบัติฟนฟู 
เยียวยาแกผูประสบภัย และพ้ืนท่ีซึ่งไดรับผลกระทบจากการเกิดภัย 
  ความเรงดวน : สํานักงานประชาสัมพันธเขต 3 ในฐานะหนวยงานประชาสัมพันธ 
ของภาครัฐในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทําหนาที่สรางความรู ความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง
ใหกับประชาชน โดยเปนสื่อกลางของรัฐในการสื่อสารระหวางภาครัฐ ประชาชน และสื่อมวลชนในการกระจาย
ขอมูลขาวสารของภาครัฐ ตลอดจนเสียงสะทอนจากประชาชน ใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียม 
ความพรอมรบัมือกับสถานการณสาธารณภัย ไดอยางเหมาะสมตามสถานการณวิกฤตท่ีเกิดขึ้น สรางภูมิคุมกันและ
ลดผลกระทบ ที่อาจเกิดจากสถานการณสาธารณภัยตางๆ 

 (๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  
  (2.1.1) ชุมชนในพ้ืนที่เชียงใหมมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน 
  (2.1.2) ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพรับมือภัยพิบัติ สงผลใหความสูญเสียใน
ชีวิตและทรพัยสินลดลง 

(2.1.3) ประชาชน ... 
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  (2.1.3) ประชาชนและนักทองเท่ียวได รับความปลอดภัยจากการทองเที่ยวในพื้นที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม 
  (2.1.4) ประชาสัมพันธสรางความรับรูและเขาใจในข้ันตอนการบูรณาการหนวยงานดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาครัฐ และอาสาปองกันภัยที่เก่ียวของในพ้ืนที่ 
  (2.1.5) รณรงคสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยางย่ังยืน 

 

  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 
           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป 2562   สิ้นสุดป 2563  
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นท่ีเสี่ยงภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ 
  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย : พื้นท่ีเสี่ยงภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ 
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : พื้นท่ีเส่ียงภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ 

 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑) เปาหมายโครงการ 
   ตัวช้ีวัด : 
   (4.1.1) จํานวนพ้ืนที่เสียงจากความเสียหายจากภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหมลดลง 
   (4.1.2) อัตราการเสียชีวิตจากเหตุสาธารณภัยของประชาชนและนักทองเที่ยวลดลง
จากปท่ีผานมา 
   (4.1.3) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง รบัรู รับทราบวิธีเตรียมความ
พรอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๔.๒) ผลผลิต :  
   (4.2.1) การประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสื่อกิจกรรม สื่อวิทยุ 
โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่ออินเตอรเน็ต 
   (4.2.2) ชุมชนในแหลงทองเท่ียวไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการสรางความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Safety Village) 
   (4.2.3) หนวยงานระดับจังหวัดเชียงใหม มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานดานการ
จัดการภัยพิบัติ 
   (4.2.4)  หนวยงานระดับทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม มีความพรอมในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   (4.2.5)  มีสถานท่ีใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรบัทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิว
ในศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิด 
การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรในพื้นที่ 
   (4.2.6)  เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพ้ืนที่สรางสรรคทุกอําเภอ 
   (4.2.7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนใหหางไกลยาเสพติดได 

(4.3) ผลลัพธ... 
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  (4.3) ผลลัพธ :  
   (4.3.1) จังหวัดเชียงใหมไดรับความไววางใจจากนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม 
   (4.3.2) ประชาชนพื้นที่ชุชมหรืออในแหลงทองเท่ียวมีความพรอมและความปลอดภัย
ตอการดํารงชีพในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   (4.3.3) หนวยงานระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหมที่มีการปฏิบัติงานดานการจัดการ
ภัยพิบัติ มีความพรอมในการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
   (4.2.4) ประชาชนรับรูและเขาใจในขั้นตอนการบูรณาการหนวยงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและเหตุวิกฤติในพื้นที่ ตลอดจนมีความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (๔.๔) ผลกระทบ : 
   เชิงบวก : ประชาชนรับรูและเขาใจในขั้นตอนการบูรณาการหนวยงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและเหตุ วิกฤติ ในพ้ืนที่  ตลอดจนมีความรู 
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   เชิงลบ : -ไมมี- 

   (๕) แนวทางการดําเนนิงาน 
  

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักท่ี 1 เชียงใหมเมืองปลอดภัยภายใตกลไก
ประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา 
งบประมาณ 21,010,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักท่ี 2 การประชาสัมพันธปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ 1,099,600 บาท 
หนวยงานที่ รับผิดชอบ สํานักงานประชาสัมพันธเขต 3 
เชียงใหม 

    

 

 (๖) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 

 (๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 22,109,600 บาท 
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 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
    ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
    อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรอืเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
    อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการ 
  (๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
      ไมมี 
  (๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนคิการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เครื่องมือดําเนินการ   มพีรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ    มีประสบการณสูง 
  มปีระสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
        ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
        อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
        คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
        ไมตองทํารายงานการศึกษา 
        ตองทํารายงานการศึกษา 

   (๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ย่ังยืนของโครงการ : -ไมม-ี 

 (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี 

 

.............................................. 
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

จังหวัดเชียงใหม

แผนงาน : เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพ่ือปองกัน

             และบรรเทาสาธารณภยั

ผลผลิต : (1) การประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสื่อกิจกรรม สื่อวิทยุ โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง 
สื่ออินเตอรเน็ต
           (2) ชุมชนในแหลงทองเที่ยวไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการสรางความปลอดภัยจากภัยพิบติัทาง
ธรรมชาติ (Safety Village)
          (3) หนวยงานระดบัจังหวัดเชียงใหม มีการบรูณาการในการปฏิบติังานดานการจัดการภัยพิบติั
          (4)  หนวยงานระดบัทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม มีความพรอมในการบริหารจัดการภัยพิบติัทางธรรมชาติ
         (5)  มีสถานท่ีใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีควิในศูนยเพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิด
การสนบัสนุนจากหนวยงานและองคกรในพ้ืนที่
         (6)  เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพ้ืนท่ีสรางสรรคทุกอําเภอ
         (7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพตดิ ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด และ
สามารถปฏบัิตตินใหหางไกลยาเสพตดิได

โครงการ :.โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา 22,109,600

กิจกรรมหลักท่ี 1 : เชียงใหมเมืองปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา 21,010,000

กิจกรรมยอย 1.1  จัดทําคลังขอมูบสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหมโดยการเชื่อมโยงจากหนวยงานในพ้ืนที่ของทองถิ่น

200,000

๑. งบดําเนินงาน 156,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 150,000

๑.๑.๑ คาตอบแทน 0

๑.๑.๒ คาใชสอย 150,000

  (1) คาจางเหมาบรกิาร 150,000 จางเหมาสํารวจและจัดทําขอมูลสาธารณภยัในแตละทองถ่ิน จํานวน 3 ภัย (อุทกภัย ดินโคลนถลม/ภัยแลง/วาตภัย )
(50,000 x 3 ภัย)

๑.๑.๓ คาวัสดุ 6,000

  (๑) วสัดุหนังสือ วารสารและตํารา 6,000 คูมือการใชงานคลังขอมูล 3 ภัย (2,000x3 ภัย)

๒. งบลงทุน 44,000

๒.๑ คาครุภัณฑ

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

      เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง 44,000 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัศนูยขอมูลประมวลผล 22,000 x 2 เครื่อง

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
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(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 1.2 สรางการรับรูและความตระหนักในการเตรียมความพรอมใหแกหนวยงานในระดับทองถิ่นและ
หนวยปฏบัิตริวม

1,250,000

๑. งบดําเนินงาน 1,250,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,250,000

๑.๑.๑ คาตอบแทน 225,000

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 225,000 (ภาคทฤษฎี 600x3 ชมx25รุน)

(ภาคปฎิบัติ 600x3 ชมx 2 คน x2กลุมx 25 รุน)

๑.๑.๒ คาใชสอย 875,000

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 50,000 คาที่พัก จนท (400 บาทx 5 คน x 25 คืน)

  (๗) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 825,000 คาอาหารผูเขาอบรม (110 คน x 200 บาทx 25 รุน)

คาอาหารวาง (110 คน x 50 x 2 มื้อ x 25 รุน)

๑.๑.๓ คาวัสดุ 150,000

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 25,000 คาน้ํามันเช้ืองเพลิง (1000 x 25 รุน)

  (๙) วสัดุสนามและการฝก 125,000 วสัดุฝก (50 บาทx 100 คนx 25 รุน)

กิจกรรมยอย 1.3 กิจกรรมหมูบานปลอดภยัจากภัยพิบติัทางธรรมชาติ (Safety Vilage) สูความยั่งยืนอยางมีสวน
รวมของประชาชน

1,000,000

๑. งบดําเนินงาน 1,000,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000

๑.๑.๑ คาตอบแทน

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 32,400 (ภาคทฤษฎี 600x3 ชมx2รุน)

(ภาคปฎิบัติ 600x4 ชมx 2 คน x3กลุมx 2 รุน)

๑.๑.๒ คาใชสอย 642,600

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 30,000 คาที่พัก จนท.จัดประชุมและสํารวจพ้ืนที่ (500 บาทx 10 คนx 3คร้ัง) 2 ชุมชน

60,000 คาที่พัก จนทรวมฝกแผนชุมชน (50*30คน*2 คืน)*2 ชุมชน

28,800 คาเบ้ียเล้ียง จนท จัดประชุมและสํารวจพ้ืนที่ (240 * 10 คน * 6 คร้ัง) * 2 ชุมชน

28,800 คาเบ้ียเล้ียง จนท.รวมฝกซอมแผนชุมชน(240*30คน*2วนั) *2ชุมชน

  (๖) คาจางเหมาบรกิาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

17,500  - ประชุมหัวหนาครัวเรือน (250คน*35 บ *2 ชุมชน)

14,000  - ประชุมจัดทําแผนชุมชน (100 คน *35 บ*2 มื้อ * 2 ชุมชน)

14,000  - ประชุมเตรียมการฝกซอมแผนและฝกซอมการประสานงาน (100 คน *35บ*2 มื้อ *2 ชุมชน)

70,000  - การฝกซอมแผนชุมชน (500คน * 35 *2 มื้อ*2 ชุมชน)
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คาอาหารกลางวัน

24,000 ประชุมจัดทําแผนชุมชน (100 คน *120บ* 2 ชุมชน)

24,000 ประชุมเตรียมการฝกซอมแผนและฝกซอมการประสานงาน  (100 คน *120บ*2 ชุมชน)

120,000 การฝกซอมแผนชุมชน (500คน * 120บ*2 ชุมชน)

  (๗) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 70,000  คาอาหารวางอบรมใหความรูใหแกชุมชน 2  แหง (500คน*35 บ*2มื้อ*2 ชุมชน)

120,000  คาอาหารกลางวนัอบรมใหความรูแกชุมชน 2 แหง (500 คน*120บ *2 ชุมชน)

16,000 คาจัดสถานที่ฝกอบรม (4 คร้ัง*2,000*2 ชุมชน)

  (๘) คารับรองและพิธีการ 5,500 คารับรองพิธีการ (2750 * 2 ชุมชน)

๑.๑.๓ คาวัสดุ 325,000

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 30,000 คาน้ํามันเช้ืองเพลิง (15000 x 2 ชุมชน)

  (๓)  วสัดุไฟฟาและวทิยุ  

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร 20,000  - คาปายประชาสัมพันธ Ssfety Village (10,000 * 2 ชุมชน)

  (๙) วสัดุสนามและการฝก 30,000  - วสัดุฝกภาคสนาม (15,000 * 2ชุมขน)

25,000  - เครื่องเตือนภยัแบบมือหมุน (12,500 x 2 เครื่อง)

20,000  - เช้ือเพลิงเครื่องจักรรวมฝกซอม (10000 * 2 ชุมขน)

  (๑๐) วสัดุการศึกษา

  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและตํารา 200,000 คาเอกสารคูมือประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ  (500*200)*2 ชุมชน

กิจกรรมยอย 1.4  กิจกรรมหมูบานเปนสุข แหลงทองเที่ยวปลอดภยัจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 800,000

๑. งบดําเนินงาน 800,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 800,000

๑.๑.๑ คาตอบแทน 72,000

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 72,000 (ภาคทฤษฎี 600x3 ชมx2คร้ัง)*4 แหง

(ภาคปฎิบัติ 600x3 ชมx 4 คนx 2 คร้ัง) 4 แหง

๑.๑.๒ คาใชสอย 381,600

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 28,800 คาเบ้ียเล้ียง จนท. (10คน*240บ*3วนั)* 4 แหง

40,000 คาที่พัก จนท (500*10คน*2 คืน)*4  แหง

  (๕) คาเชาทรัพยสิน 16,000 คาเชาสถานที่ (2 คร้ัง*2,000*4 แหง)

  (๖) คาจางเหมาบรกิาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

8,400 ประชุมผูประกอบการในชุมชน (60คน*35 บ *4 ชุมชน)

16,800 ประชุมจัดทําแผนลดความเส่ียง(60 คน*35 บ*2 มื้อ* 4 แหง)

คาอาหารกลางวัน

24,000  - ประชุมทําแผนลดความเสี่ยง (50 คน *120บ* 4แหง)
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  (๗) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 86,800 คาอาหารวางอบรมใหความรูใหแกผูประกอบการและทองถ่ิน (310คน*35 บ*2มื้อ*4 แหง)

148,800 คาอาหารอบรมใหความรูใหแกผูประกอบการและทองถ่ิน  (310 คน*120บ *4ชุมชน)

  (๘) คารับรองและพิธีการ 12,000 คารับรองพิธีการ (3000* 4 ชุมชน)

๑.๑.๓ คาวัสดุ 346,400

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 20,000 คาน้ํามันเช้ืองเพลิง (5000 x 4 ชุมชน)

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร 40,000 คาปายประชาสัมพันธความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว  (10,000 * 4 แหง)

  (๙) วสัดุสนามและการฝก 20,000  - วสัดุฝกภาคสนาม (5,000 *4 แหง)

26,400  - เอกสารประกอบการประชุมและจัดทําแผน (6,600*4 แหง)

  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและตํารา 240,000 คาเอกสารคูมือประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ (300*200)*4 ชุมชน

กิจกรรมยอย 1.5 จัดต้ังศูนยบญัชาการเหตุการณสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 10,000,000

๒. งบลงทุน 10,000,000

๒.๒ คาที่ดนิและสิ่งกอสราง 10,000,000

    (๑) คากอสรางอาคารที่ทําการและส่ิงกอสรางประกอบ

            จัดตั้งศนูยบัญชาการเหตุการณสาธารณภยั จ.เชียงใหมพรอมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองประชุม 10,000,000 จางเหมาปรบัปรุงอาคารศนูยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม เปนหองบัญชาการเหตุการณสา
ธารณภยัจังหวัด พรอมอุปกรณสารสนเทศประจําศูนย และหองประชุม

กิจกรรมยอย 1.6 เพิ่มศกัยภาพระบบการจัดการสาธารณภยัใหแกหนวยปฏบัิติในการจัดการสาธารณภยัใหเปนไป
ในรูปแบบเดียวกัน

400,000

๑. งบดําเนินงาน 400,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 0

๑.๑.๑ คาตอบแทน 0

๑.๑.๒ คาใชสอย 324,000

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 24,000 คาเบ้ียเล้ียง จนท. (50คน*240บ*2วนั)

50,000 คาที่พัก จนท (500*50คน*2 คืน)

  (๗) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

7,000  - ประชุมเตรียมความพรอม 2 คร้ัง (100คน*35 บ *2 คร้ัง)

70,000  - จัดฝกซอมแผนบนโตะ (1000 คน *35 บ*2 มื้อ)

คาอาหารกลางวัน

120,000  - จัดฝกซอมแผนบนโตะ (1000 คน *120 บ)

50,000 คาจัดสถานที่ฝกอบรม

  (๘) คารับรองและพิธีการ 3,000 คารับรองพิธีการ 

๑.๑.๓ คาวัสดุ 76,000

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 12,000 คาน้ํามันเช้ืองเพลิง (2000 x 6 คัน)

50,000 น้ํามันเช้ือเพลิง เครื่องจักกล รวมฝก

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 คาปายประชาสัมพันธการฝกซอม  (2,500 * 2 ผืน)

  (๙) วสัดุสนามและการฝก 9,000  - วสัดุฝกภาคสนาม



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คาํชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 1.7 เพ่ิมศักยภาพระบบสื่อสารในการกูชีพ-กูภัยในการเขาถึงพ้ืนที่ประสบภัย 1,080,000

๒. งบลงทุน 1,080,000

๒.๑ คาครุภัณฑ 1,080,000

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท 1,080,000

        1. จัดหาเคร่ืองรับ -สงวิทยุระบบ VHF/FM 2 ระบบ(ANALOG AND DIGITAL SYSTEM) ชนิดติดตั้งประจําที่ 
จํานวน 12 เคร่ือง * 72,000 บาท

864,000 เครื่องรับ -สงวทิยุระบบ VHF/FM 2 ระบบ(ANALOG AND DIGITAL SYSTEM) ชนิดติดตั้งประจําที่ จํานวน 12 เคร่ือง * 
72,000 บาท

        2. จัดหาวิทยุ DIGITAL ชนิดพกพา กําลังสง 5 วตัตจํานวน 12 เครื่อง เคร่ืองละ 18,000 บาท 216,000 วทิยุ DIGITAL ชนิดพกพา กําลังสง 5 วตัตจํานวน 12 เครื่อง เคร่ืองละ 18,000 บาท

กิจกรรมยอย 1.8 สรางระบบสารสนเทศการติดตามและเฝาระวังสถานการณนํ้าเพ่ือการแจงเตือนภัยน้ําทวม ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมลุมนํ้าฝาง

5,000,000

งบรายจายอื่น  

    ๑. คาจางที่ปรกึษาสรางระบบสารสนเทศการติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ําเพ่ือการแจงเตือนภยัน้ําทวมใน
พื้นที่เส่ียงภัยฯ 5,000,000  

กิจกรรมยอย 1.9 สรางองคความรูและปลูกจิตสํานึกในดานความปลอดภยัจากสาธารณภัยและวิธีการเอาตัวรอด
จากสาธารณภัยใหแกนักเรียน นักศึกษา

200,000

๑. งบดําเนินงาน 200,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,000

๑.๑.๑ คาตอบแทน 42,000

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 42,000 (ภาคทฤษฎ)ี 600 บาท 7 ชม 2 รุน

ฝกปฏิบัต(ิ600 x 7 ชมx 4 คน)x 2 รุน

๑.๑.๒ คาใชสอย 102,000

  (๖) คาจางเหมาบรกิาร 3,000 คาจางเหมาตกแตงสถานที่ฝกอบรม (1,500 x 2 รุน)

15,400 เอกสารประกอบการอบรม

  (๗) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 83,600 คาอาหาร (110 คน * 120 บาท*2 มื้อ) 2 รุน

คาเคร่ืองด่ืมอาหารวาง (110 คน* 35 บาท* 4 มื้อ ) 2 รุน

๑.๑.๓ คาวัสดุ 56,000

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,000 คาน้ํามันเช้ือเพลงิ รุนละ 1,000บาท * 2 รุน

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร 4,000 ปายประชาสัมพันธโครงการ  (2000 x 2 รุน)

  (๙) วสัดุสนามและการฝก 14,000 วสัดุในการฝกอบรม (100คน x 70 บาท)* 2 รุน

  (๑๐) วสัดุการศึกษา 36,000 คาวัสดุการศกึษาอบรม 180*100 คน *2 รุน



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คาํชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 1.10 หนึ่งหนวยทหาร หน่ึงทีมกูชพี กูภัย เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 
ของจังหวัดเชียงใหม

580,000

๑. งบดําเนินงาน 179,950
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 179,950
๑.๑.๑ คาตอบแทน 57,600
  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 57,600 คาวิทยากรบรรยาย (4 คนx6ชมx 600 บาท)

 คาวิทยากรฝกอบรม (4 คน x18 ชมx 600)

๑.๑.๒ คาใชสอย 108,250

  (๗) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 103,250 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 บาท x 5 มื้อ)

คาอาหารกลางวนั (70 คน 100 บาท 13 มื้อ)

5,000 คาสถานที่จัดฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ 14,100

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 5,000

  (๙) วสัดุสนามและการฝก 5,600 วสัดุฝกอบรม

  (๑๐) วสัดุการศึกษา 3,500  70 คน x 50 บาท

๒. งบลงทุน 400,050
๒.๑ คาครุภัณฑ 400,050

  (๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

    (๑.1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

      -  หมวกเซฟตี้ (คนละ 1 ใบ จํานวน 50 นาย) 21,500       -  หมวกเซฟตี้ (คนละ 1 ใบ จํานวน 50 นาย) 

      -  เส้ือชูชีพ (คนละ 1 ตัว จํานวน 50 นาย) 30,000       -  เส้ือชูชีพ (คนละ 1 ตัว จํานวน 50 นาย)

      -  เส้ือกั๊กสะทอนแสง  (คนละ 1 ตัว จํานวน 50 นาย) 7,500       -  เส้ือกั๊กสะทอนแสง  (คนละ 1 ตัว จํานวน 50 นาย)

      -  ถุงมือกันบาด  (คนละ 1 คู จํานวน 50 นาย) 15,000       -  ถุงมือกันบาด  (คนละ 1 คู จํานวน 50 นาย)

      -  แวนครอบตา  (คนละ 1 อัน จํานวน 50 นาย) 15,000       -  แวนครอบตา  (คนละ 1 อัน จํานวน 50 นาย)

      -  เชือกกูภัยทางน้ํา  (คนละ 10 เมตร จํานวน 50 นาย) 50,000       -  เชือกกูภัยทางน้ํา  (คนละ 10 เมตร จํานวน 50 นาย)

      -  เข็มขัดรดัเต็มตัว (ทีมละ ๕ อัน 5 ทีม) 100,000       -  เข็มขัดรดัเต็มตัว (ทีมละ ๕ อัน 5 ทีม)

      -  เชือกกูภัยทางดิ่ง (คนละ 10 เมตร จํานวน 50 นาย) 65,000       -  เชือกกูภัยทางดิ่ง (คนละ 10 เมตร จํานวน 50 นาย)

      -  หวงเหล็กเอนกประสงค (ทีมละ 10 อัน 5 ทีม) 20,000       -  หวงเหล็กเอนกประสงค (ทีมละ 10 อัน 5 ทีม)

      -  เปลฉุกเฉิน (ทีมละ 3 เปล 5 ทีม) 52,500       -  เปลฉุกเฉิน (ทีมละ 3 เปล 5 ทีม)

      -  ไฟฉายขนาดใหญ  (ทีมละ 3 อัน 5 ทีม) 9,000       -  ไฟฉายขนาดใหญ  (ทีมละ 3 อัน 5 ทีม)

      -  หวงชูชีพ  (ทีมละ 3 หวง 5 ทีม) 7,800       -  หวงชูชีพ  (ทีมละ 3 หวง 5 ทีม)

      -  ขวานขนาดใหญ  (ทีมละ 3 อัน 5 ทีม) 6,750       -  ขวานขนาดใหญ  (ทีมละ 3 อัน 5 ทีม)

            (ระบุรายการ) 

๔. งบรายจายอื่น 0   



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คาํชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

กิจกรรมยอย 1.11 สรางองคความรูเรื่องการกูชีพ กูภัยใหแกหนวยงานในพ้ืนท่ีสูง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการชวยเหลือ
นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

500,000

๑. งบดําเนินงาน 500,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 500,000

๑.๑.๑ คาตอบแทน 165,600

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 165,600 คาวิทยากรบรรยาย (63 ชม *600 บ*2 รุน)

 คาวิทยากรฝกปฏิบัติ (75 ชม *600 บ * 2 รุน)

๑.๑.๒ คาใชสอย 280,000

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 48,000 คาที่พัก  (100 บ*60 คน *4 คืน *2 รุน)

  (6) คาจางเหมา 7,000 คาเอกสารอบรม 50*70*2 

  (๗) คาใชจายในการสมัมนาและฝกอบรม 222,000 คาอาหารวาง(60 คนx 35 บาทx 2 มื้อx 5 วนั)x 2 รุน

คาอาหารกลางวนั (60 คน 300 บาท 5 วนั 2 รุน)

3,000 คาจัดสถานที่ฝกอบรม 1,500 x 2 รุน

๑.๑.๓ คาวัสดุ 54,400

  (๒)  วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 2,000 คาน้ํามันเช้ือเพลงิ 1,000 * 2 รุน

  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร 2,400 คาปายประชาสัมพันธ 1,200 x 2 รุน

  (๙) วสัดุสนามและการฝก 50,000 วสัดุฝกอบรมภาพสนาม 500x 50 คนx 2 รุน

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,099,600

กิจรรมยอย 2.1 ประชาสัมพันธแสดงศักยภาพกูภัยและบุคคลตนแบบ(IDOL) ดานสาธารณภัย

๑. งบดําเนินงาน 1,000,000

๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

๑.๑.๑ คาตอบแทน 150,000

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

  (๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 150,000

- คาตอบแทนผูประสานงาน 25,000 -คาตอบแทนผูประสานงาน 25 อําเภอๆละ 1,000 บาท

-คาตอบแทนขนยายและจัดบูธกิจกรรม 25 บูธๆละ 5,000 บาท 125,000 -คาตอบแทนขนยายจัดบูธ 25 บูธๆละ 5,000 บาท

  (๓) คาเชาบาน  

  (๔) คาเบ้ียประชุมกรรมการ                         ระบุจํานวน/คน/ระยะเวลา/คาใชจาย

  (๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน

  (๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ

  (๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

  (๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ



งบรายจาย - รายการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ คาํชี้แจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ) (ถามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ คาใชสอย 830,000

  (๑)  คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 175,000  

- คาเชาสถานที่และทําความสะอาดกอนและหลังกิจกรรม 55,000 -คาเชาสถานที่ 50,000 บาท /คาทําความสะอาดสถานที่กอนและหลัง 5,000 บาท

- คาเบ้ียเล้ียง จราจร/พยาบาล 20,000 -คาเบ้ียเล้ียง จราจร/หนวยพยาบาลเคลื่อนที่

- คาเดินทางกลุมเปาหมาย รวมกิจกรรม 25 อําเภอ 100,000 -คาเดินทาง 25 อําเภอๆละ 4,000 บาท

  (2) คาจางเหมาบรกิาร 655,000

- คาจางจัดกิจกรรม(ตกแตงสถานที่ เวทีแสงสีเสียง เชาบูธ โตะเกาอี)้ 255,000

-คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนชุดการแสดงพิธีเปด 15,000

-คาของที่ระลึก 600 ชิ้นๆละ 100 บาท 60,000 -คาของที่ระลึก 600 ชิ้นๆละ 100 บาท

-คาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 125,000

-คาอาหารกลางวนั อาหารวาง และเครื่องดื่ม 200,000 -คาอาหารกลางวนั อาหารวางเครื่องดื่ม 1,000 คนๆละ 200 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ 20,000

  (๑)  วสัดุสําหรับฝกอบรมม 10,000  

  (2)  วสัดุคอมพิวเตอร 10,000  

กิจรรมยอย 2.2 ผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศน 64,200 ผลิตจํานวน 2 สปอต และเผยแพร 20 คร้ัง

กิจรรมยอย 2.3 ผลิตสกรุปขาวโทรทัศนรายการพิเศษ 21,400 ผลิตสกูปขาวโทรทัศน/รายงานพิเศษ 1 ตอน

กิจรรมยอย 2.4 ผลิตและเผยแพรสปอตและวิทยุ 4,000 ผลิตจํานวน 2 สปอต และเผยแพร 200 คร้ัง

กิจรรมยอย 2.5 จัดทําขอมูลประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางส่ือเว็บไซต 10,000 จัดทําเว็ปไซด 1 เวบ็เพจ



ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

 ลําดับความสําคัญ 30 

ช่ือโครงการ :  สงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพ่ือความปลอดภัย              วงเงิน : 101,580,000 บาท 
   ชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว  
กิจกรรมหลัก : สงเสรมิความปลอดภัยทางถนนเพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสรมิสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
แผนงานท่ี : ความปลอดภัยบนถนน 

หนวยดําเนินการ : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม/ แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1 

ผูรับผิดชอบ : - ตําแหนง : - 

สถานท่ีติดตอ : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม/ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 

 (๑)  หลักการและเหตุผล 
       (๑.๑) ท่ีมา : จากการที่จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การคมนาคม
ตางๆ นําไปสูการพัฒนาพ้ืนที่อยางตอเนื่อง การเพ่ิมปริมาณการจราจรการคมนาคมสงผลใหปญหาการเสียชีวิต 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น ปญหาการการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจึงไดกลายเปนสาเหตุของการ
เพ่ิมขึ้นของอัตราการเสียชีวิต โดยเฉพาะในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม การใชรถใชถนน ไมไดมีเพียงประชาชน 
ในพื้นที่ ยังรวมไปถึงนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

(๑.๒)  สรุปสาระสําคัญ 
  สภาพปญหา / ความตองการ : ในปจจุบันจังหวัดเชียงใหมมีสถิติการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยเดือนละกวา 50 ราย ซึ่งเปนสถิติที่สูง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมี
นักทองเที่ยวเขามาเท่ียวสูง และประกอบกับมีแรงงานชาวตางดาวที่อยูในพ้ืนที่มาก หากมีการบูรณาการภาคี
เครือขายใหมีแนวทางในการหามาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายประชารัฐ โดยใหพื้นที่
ชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน ปลูกจิตสํานักใหคนในพ้ืนที่ ตั้งแตระดับเยาวชน จนถึงระดับผูนําชุมชน จะสามารถชวย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได จังหวัดเชียงใหมไดตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนใน
หารใชรถใชถนน โดยการจัดใหมีศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม เพ่ือรวมกันของหนวยงาน
ราชการในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แตการดําเนินงานยังอยูเฉพาะในหนวยงานราชการ ยังขาดการ
มีสวนรวมของชุมชนในการรวมดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งถือวาเปนสวนที่สามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับทองถ่ินได และจะเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพหากดําเนินการ
โดยชุมชน และทองถ่ิน ซึ่งทองถ่ินแตละพ้ืนที่จะประสบภัยปญหาที่แตกตางกัน แนวทางการปฏิบัติจึงแตกตางกัน 
  ความเรงดวน :  เพื่อให จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองสัญจรปลอดภัย จําเปนตอง
ดําเนินการในการสรางการใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรทั้งประชาชนชาวเชียงใหม และ 
การสรางตัวอยางที่ดีใหแกนักทองเที่ยวเพ่ือสรางความมั่นใจวาถนนเชียงใหมสัญจรและปลอดภัยจริงๆ  
เปนไปตามมาตรฐานสากล 

 (๒)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
  (๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ : 
     (2.1.1) การสัญจรบนถนนของจังหวัดเชียงใหมเต็มไปดวยความปลอดภัยและเปนเมือง
ตนแบบดานวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 
   (2.1.2) นกัทองเที่ยวรูสึกปลอดภัยเม่ือใชเสนทางสัญจรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
   (2.1.3) เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชน 

(2.1.4) เพื่ออํานวยความสะดวก... 
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   (2.1.4) เพื่ออํานวยความปลอดภัยแกผูใชทาง 
   (2.1.5) ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินบนทองถนน 
   (2.1.6) เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยในการใชรถ ใชถนนโดยประชาชนมี
สวนรวมในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
   (2.1.7) เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐในการเยียวยาผู เสียหายและแกปญหาการจราจร 
   (2.1.8) เพื่อสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และเอกชนใน
การแกไขปญหาอุบัติเหตุ 
   (2.1.9) เพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบเผยแพรขอมูลการจราจรใหกับผูใชทางโดยปายขอมูล
จราจรอัจฉรยิะ ณ ตําแหนงที่เหมาะสม 
  (๒.๒)  สถานภาพของโครงการ 

           โครงการเดิม                     โครงการใหม 
  (๒.๓)  ประเภทของโครงการ 
                 พัฒนา                           ดําเนินการปกติ 
   (๒.๔)  ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป  เร่ิมตนป ๒๕๖๓  สิ้นสุดป  ๒๕๖๓ 
   (๒.๕)  สถานที่ดําเนินโครงการ : สถานที่ดําเนินโครงการ :  พื้นที่อําเภอที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุ

ทางถนน และเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ เนนในเขตเมือง และเขตชุมชน รวมถึงเสนทางจราจรที่เปนเสนทางข้ึนเขา 

  (๓)  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๓.๑) กลุมเปาหมาย : พ้ืนที่อําเภอที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน และเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ 
   (๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : พ้ืนที่อําเภอที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน และเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ 

 (๔)  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
     (๔.๑)  เปาหมายโครงการ 
    ตัวชี้วัด : 
    (4.1.1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหมลดลงจากปที่ผานมา 
   (4.1.2) แกไขปญหาน้ําทวมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชนได 
   (4.1.3) แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้ําทวมผิวทางการจราจร 
   (4.1.4) การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรือไมเกิดข้ึน 
   (4.1.5) ผูใชทางไดรับความปลอดภัยจากการใชทาง 
   (4.1.6) ประชาชนมีจิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
   (4.1.7) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชทางและบางเบาภาระงานบริหารจัดการทาง
หลวงชนบทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่    
  (๔.๒)  ผลผลิต 
   (4.2.1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหมลดลง จากปที่ผานมา 
   (4.2.2) แกไขปญหาน้ําทวมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชนได 
   (4.2.3) แกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้ําทวมผิวทางการจราจร 
   (4.2.4) การสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรอืไมเกิดข้ึน 
   (4.2.5) ผูใชทางไดรับความปลอดภัยจากการใชทาง 
   (4.2.6) ประชาชนมีจิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
   (4.2.7) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชทางและบางเบาภาระงานบริหารจัดการทาง
หลวงชนบทของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 

(4.3) ผลลัพธ... 
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  (4.3)  ผลลัพธ : 
   (4.3.1) จังหวัดเชียงใหมไดรับความไววางใจจากนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม ไดรับการยกยองใหเปนเมืองที่ประชาชนมีวัฒนาธรรมเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
   (4.3.2) ลบภาพลักษณของจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุอันดับตนของประเทศไทย 
   (4.3.3) แกไขปญหาถนนขวางทางนํ้าไดอยางยั่งยืน 
   (4.3.4) ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
   (4.3.5) ระบบปายใหขอมลูอัจฉริยะในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม   
  (๔.๔)  ผลกระทบ : 
   เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหมไดรับความไววางใจจากนักทองเท่ียวในการทองเที่ยวพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม ไดรับการยกยองใหเปนเมืองที่ประชาชนมีวัฒนาธรรมเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
   เชิงลบ : -ไมมี- 

   (๕)  แนวทางการดําเนินงาน 
 

กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ 
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 1 เชียงใหมถนนสัญจรปลอดภัย ประชารวมใจ
สรางวินัยจราจร 
งบประมาณ 2,420,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักที่  2 การแกไขปญหาถนนขวางน้ํา ทางหลวง
หมายเลข 108 สาย เชียงใหม - ปากทางทาลี่ กอสรางสะพาน 
คสล. จํานวน 2 แหง 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 

    

กิจกรรมหลักท่ี 3 การอํานวยความปลอดภัยผูใชทางหลวง 
งบประมาณ 3,960,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 

    

กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตั้งระบบปายขอมูลจราจรอัจฉริยะ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2563 ติดตั้งและ
พัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะในสวนของปายจราจรอัจฉริยะ
เพ่ือใหขอมูลผูใชทาง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชทาง  
ณ ตําแหนงที่เหมาะสม 
งบประมาณ 40,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 

    

กิจกรรมหลักที่ 5 รณรงคลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางถนนในเขต
อําเภอเมืองเชียงใหม 
งบประมาณ 200,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงใหม 

    

 

กิจกรรมหลักท่ี 6 
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กิจกรรมยอย ระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

กิจกรรมหลักที่ 6 การแกไขปญหาน้ําทวม ทางหลวงหมายเลข 
1012 สาย ฮอด – วังลุง 
งบประมาณ 45,000,000 บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 

    

 

 (๖)  วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง    จางเหมา 
 (๗)  วงเงินของโครงการ จํานวน 101,580,000 บาท 
  (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
 (๘)  ความพรอมของโครงการ 
  (๘.๑)  พื้นที่ดําเนินโครงการ 
     ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรอืไดรับอนุญาต ตามกฎหมาย และสามารถดาํเนินการไดทันที 
     อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนที่
ดําเนินการแลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย 
     อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนนิการ 
  (๘.๒)  แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
     มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรปูแบบรายการที่ใช)......................... 
     มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .................... 
     ไมมี 
  (๘.๓)  ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ    

 บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด   บางสวน  ไมมีประสบการณ 

 เคร่ืองมือดําเนินการ   มพีรอมดําเนินการไดทันที 
 มบีางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
  มีประสบการณปานกลาง 
  ไมมีประสบการณ 

(๘.๔)  ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
   ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
   อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 
(๘.๕)  รายงานการศกึษาความเหมาะสม (FS) 
   ไมตองทํารายงานการศึกษา 

  ตองทํารายงานการศกึษา 
   (๙)  วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน

ของโครงการ :  - ไมมี - 
 (๑o)  ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - ไมมี – 

............................................................ 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน : ความปลอดภัยทางถนน
ผลผลิต : (1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง 
จากปีท่ีผ่านมา
            (2) แก้ไขปัญหาน้ าท่วมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชนได้
           (3) แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เน่ืองจากน้ าท่วมผิวทางการจราจร
           (4) การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรือไม่เกิดข้ึน
           (5) ผู้ใช้ทางได้รับความปลอดภัยจากการใช้ทาง
           (6) ประชาชนมีจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
           (7) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางและบางเบาภาระงานบริหาร
จัดการทางหลวงชนบทของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

โครงการ : ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพ่ือความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และ
นักท่องเท่ียว

101,580,000

กิจกรรมหลัก 1 : เชียงใหม่ถนนสัญจรปลอดภัย ประชาร่วมใจสร้างวินัยจราจร 2,420,000        
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อย 1.1 กิจกรรมรณรงค์/ปลูกฝัง/สร้างจิตส านึกในด้านความปลอดภัยทาง
ถนนโดยใช้ส่ือท้องถ่ิน คนท้องถ่ิน เป็นส่ือกลาง 200,000           
๑. งบด าเนินงาน 200,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 200,000           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,600               
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 3,600                ค่าตอบแทนผู้ด าเนินรายการ (ตอนละ300 x 12 ตอน)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 196,400           
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500                จ้างเหมาผลิดส่ือ 1,500 บาท x 5 สปอต

50,000              ค่าเผยแพร่รายการเชียงใหม่ถนนสัญจรปลอดภัย(2,500 บาท x 20 คร้ัง)
38,900              ค่าเผยแพร่สปอตเหมาจ่าย 5 สปอต 

100,000            ค่าจ้างผลิตส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถนนสัญจรปลอดภัย (2 ภาษา) ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ (50,000*2 เทศกาล)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ -                    
  (๑)  วัสดุส านักงาน  
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
            (ระบุรายการ) 
๔. งบรายจ่ายอ่ืน  

กิจกรรมย่อย 1.2 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการด าเนินมาตรการความปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดเชียงใหม่ 520,000           
๑. งบด าเนินงาน 520,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 520,000           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน -                   
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 520,000           
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 
         - ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ 500,000            ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมประชุม /จ้างเหมาประกอบเล้ียงเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
         - ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 25 อ าเภอ ๆ ละ 20,000 บาท

20,000              ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมประชุม /จ้างเหมาประกอบเล้ียง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ -                    เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
  (๑)  วัสดุส านักงาน  
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรมย่อย 1.3 กิจกรรมถนนท่องเท่ียวปลอดภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 250,000           
๑. งบด าเนินงาน 250,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 250,000           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 98,000             
  (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 98,000              ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการ/จุดพักรถ 7 แห่งๆละ 7,000 บาท 2 เทศกาล (ดอยสุเทพ /ดอยอินทนนท์/ดอย

อ่างขาง/ ถนนฮอด-แม่สะเรียง ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย/สายเชียงดาว-ฝาง และหมู่บ้านแม่ก าปอง)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย -                   
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 152,000            
  (1)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000              ค่าน้ ามันเย่ียมจุดตรวจ 10,000 * 2 เทศกาล



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (2)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,000              ค่าป้ายโฆษณาจุดบริการประชาชน 7 จุด x 3,000  บาท
51,000              ค่าจัดท าแผ่นพับเผยแพร่การขับข่ีปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 3,400 เล่ม ๆ ละ 15 บาท

  (3) ค่าวัสดุสนามและการฝึก 70,000              ค่าวัสดุประจ าจุดบริการประชาชน และจุดพักรถนักท่องเท่ียวจ านวน 7 จุด x 5000 x 2 เทศกาล
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒. งบลงทุน -                   
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ -                    

  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน
๔. งบรายจ่ายอ่ืน -                    

กิจกรรมย่อย 1.4 กิจกรรถนนปลอดภัยแอ๋วม่วนใจ๋ทุกเทศกาล 200,000           
๑. งบด าเนินงาน 200,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 200,000           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน -                   
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 200,000           
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000            ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมถนนปลอดภัย แอ๋วมวนใจ๋ทุกเทศกาล 2 กิจกรรม x 100,000 บาท ประกอบด้วย ขบวนรณรงค์รอบ

เมือง นิทรรศการ การประชาสัมพันธ์การตรวจจับ ปรับ ในช่วงมาตรการเข้มงวด กิจกรรมปล่อยแถวผู้ปฎิบัติงาน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ -                    
  (๑)  วัสดุส านักงาน 
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒. งบลงทุน -                   
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ -                    
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน
๔. งบรายจ่ายอ่ืน -                    
  (๑)  วัสดุส านักงาน  
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
๔. งบรายจ่ายอ่ืน  



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อย 1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินการลด
อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย

500,000           

๑. งบด าเนินงาน 500,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 51,600             
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 24,000              ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีออกส ารวจสถิติการปฏิบัติตามระเบียบจราจร (240 x 2 คนx 48 วัน) 
  (3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600                บรรยาย (600 x 3 ชมx 2 คร้ัง)

12,000              แบ่งกลุ่มอภิปราย (600 * 2 ชม* 5 คน*2 คร้ัง)
12,000              เวทีเสวนา (600 x2 ชมx 5 คน x 2 คร้ัง)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 332,400           
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 14,000              ค่าพาหนะเดินทางออกตรวจสอบติดตามพ้ืนท่ีประสบอุบัติเหตุใหญ่
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,400                ค่าจัดประชุมคณะท างานความปลอดภัยทางถนนด้านข้อมูลสารสนเทศ (20 คนx 35x 12 คร้ัง)

125,000            ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคณะกรรมการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดเชียงใหม่ 25 อ าเภอ *5,000
  (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าจัดอบรมสัมมนาก าหนดแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุถนน

150,000             - ค่าอาหารกลางวัน 250 คน 300 บาท 2 คร้ัง
35,000               - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 250 คน 35 บาท 2 ม้ือ 2 คร้ัง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 116,000           
  (๑)  วัสดุส านักงาน 
  (๒) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
  (3)  วัสดุสนามและการฝึก ค่าเอกสารประกอบการประชุม และอบรมสัมมนา

6,000                 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 500 * 12 คร้ัง
35,000               - ค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 2 คร้ัง*250 คน*70บาท
75,000              ค่าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ (300 เล่ม x 250 บาท)

๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
๔. งบรายจ่ายอ่ืน  



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อย 1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบกู้ชีพ กู้ภัยจากเหตุอุบัติภัยทางพนนในของ
จังหวัดเชียงใหม่ 500,000           
๑. งบด าเนินงาน -                   
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ -                   
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน -                   
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย -                   
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๔. งบรายจ่ายอ่ืน 500,000             
๔.๑ ค่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบติดตาม สถิติการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและการเสียชีวิต
ของจังหวัดเชียงใหม่

500,000            จ้างพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพและกู้ภัย ให้เป็น Real Time เพ่ือประกอบการพิจารณาใน
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป

กิจกรรมย่อย 1.7 เมืองต้นแบบวัฒนธรรมความปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร 250,000           
๑. งบด าเนินงาน 250,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 250,000           
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน -                   
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 250,000           
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000            ค่าจ้างเหมาจัดประกวดวีดิทัศน์ "เมืองต้นแบบวัฒนธรรมความปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร พร้อมเผยแพร่
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ -                    
  (๑)  วัสดุส านักงาน  
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒. งบลงทุน -                   
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ -                    
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน
๔. งบรายจ่ายอ่ืน  

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การแก้ไขปัญหา ถนนขวางทางน้ า ทางหลวงหมายเลข 108 สาย 
เชียงใหม่ - ปากทางท่าล่ี

10,000,000      

๒. งบลงทุน 10,000,000      
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 10,000,000      

    (๑) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

ก่อสร้างสะพาน คสล. ทดแทนท่อลอดเดิม ทางหลวงหมายเลข  108  สาย เชียงใหม่ – 
ปากทางท่าล่ี 

10,000,000      ก่อสร้างสะพาน คสล. ทดแทนท่อลอดเดิม ทางหลวงหมายเลข  108 สาย เชียงใหม่ – ปากทางท่าล่ี จ านวน 2 แห่ง

กิจกรรมหลักท่ี 3 : การอ านวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวง 3,960,000        
๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
    (๑) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ

ติดต้ังอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยชนิดต่างๆ 495,000           งานติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.4+149 - กม.49+615 (เป็นแห่ง ๆ)

495,000           งานติดต้ังป้ายเตือนแนวทางแบบไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.4+149 - กม.49+615 (เป็นแห่ง ๆ)
495,000           งานติดต้ังป้ายเตือนแนวทางแบบไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.6+000 – กม.23+300 (เป็นแห่งๆ)
495,000           งานติดต้ังปุ่มสะท้อนแสงบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.0+000- กม.46+700 (เป็นช่วง ๆ) 
495,000           งานติดต้ังป้ายเตือนแนวทางแบบไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1009กม.23+300- กม.46+700 (เป็นช่วง ๆ)
495,000           งานติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1099 กม.0+000- กม.50+675 (เป็นแห่ง ๆ) 
495,000           งานติดต้ังไฟสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1099 กม.0+000- กม.50+675 (เป็นแห่ง ๆ) 

495,000           งานติดต้ังราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1103 กม.6+000- กม.67+784 (เป็นช่วง ๆ) 

กิจกรรมหลักท่ี 4 : การติดต้ังระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจริยะในพ้ืนท่ี  จ.เชียงใหม่ระยะท่ี
 1 พ.ศ. 2563

40,000,000      

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
    (๑) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
ติดต้ังและพัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะ 40,000,000      ติดต้ังและพัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะในส่วนของป้ายจราจรอัจฉริยะเพ่ือให้ข้อมูลผู้ใช้ทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ

ผู้ใช้ทาง ณ ต าแหน่งท่ีเหมาะสม

กิจกรรมหลักท่ี 5 : รณรงค์ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางถนนในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 200,000           
หน่วยงาน : ท่ีท าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 ค่าวิทยากรบรรยายกลุ่ม 3 ช่ัวโมง ๆละ 600 บาท 

21,600 ค่าวิทยากรกลุ่ม ๆละ 3 คน x 4 กลุ่ม x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรบ 40,000 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน ๆละ 200 บาท (เหมายจ่ายไป - กลับ)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

60,000 ค่าอาหารกลางวัน 200 คน ๆละ 300 บาท (จ านวน 1 ม้ือ)
20,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 200 คน ๆละ 100 บาท (จ านวน 2 ม้ือ)

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 ค่าประกาศนียบัตร
๑.๑.3 ค่าวัสดุ 46,600 ค่าวัสดุส าหรับฝึกอบรม
กิจกรรมหลักท่ี 6 : การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ทางหลวงหมายเลข 1012 
สาย ฮอด – วังลุง

45,000,000      

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
    (๑) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
ก่อสร้างระบบระบายน้ าและบูรณะผิวทางเดิม ทางหลวงหมายเลข 1012 สาย ฮอด – วังลุง 45,000,000      ติดต้ังและพัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะในส่วนของป้ายจราจรอัจฉริยะเพ่ือให้ข้อมูลผู้ใช้ทาง ท่ีอยู่ในแนวทางหลวงหมายเลข

 108 สาย ฮอด – แม่สะเรียง
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