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บัญชีโครงการแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม
ที่

โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว
สินคาและบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานสปาและ
นวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการสุขภาพใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวและบริการสู
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคติจิทอล
กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษ
เพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 1.5 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขายมาตรฐานการใหบริการ
โฮมสเตย-ลองสเตย
กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
รองรับการทองเที่ยวชาวจีน
กิจกรรมหลักที่ 1.7 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขายมัคคุเทศกทองถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1.8 กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและ
กาแฟเพื่อสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1.9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนา
มัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ"
กิจกรรมหลักที่ 1.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการของการทองเที่ยวชุมชน
เพื่อรองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม
กิจกรรมหลักที่ 1.11 กิจกรรมประสานความรวมมือพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากรดาน
การทองเที่ยวใหเกิดความสอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (Hotel Service - FB
& Gastronomy Tourism)
2 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใน
ชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับสากล
กิจกรรมหลักที่ ๒.1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลางการตลาดทองเที่ยว
เชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ
กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่มศักยภาพการบริการทองเที่ยวกลุมคนที่
มีความตองเขาถึงพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ ๒.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการขยาย
การตลาดการทองเที่ยว
3 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน
ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรมกอสรางศูนยขอมูลทองเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี
สันปาตอง
กิจกรรมหลักที่ 3.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยววัดกูดินขาว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.4 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 3.5 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวง
เพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.6 กิจกรรมพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8
บานรองบอน ตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.7 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของ
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

21,736,900

ลําดับ
ความสําคัญ
7

3,859,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2,750,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
800,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
1,000,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
720,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
2,200,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
920,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
6,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
300,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
1,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2,187,900 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
8,240,000

13

4,500,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
1,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2,740,000 พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
226,758,400
18,000,000 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
15,000,000 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
15,000,000 สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
126,460,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
2,878,600 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
14,214,700 ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
7,193,300 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
เชียงใหม

1

ที่

โครงการ

กิจกรรมหลักที่ 3.8 กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพ
ตําบลหนองแหยง
กิจกรรมหลักที่ 3.9 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล
4 โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐาน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
กิจกรรมหลักที่ 4.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ําพุรอนเพื่อสรางนวัตกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่นตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ
กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมMillennials in this Era: การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรม
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมMillennials
กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมพัฒนามูลคาเพิ่มและยกระดับสินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ 4.6 กิจกรรมพัฒนาเสนทางแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและ
ประชาสัมพันธอยางยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 4.7 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการเพื่อการบริหารจัดการ Package Tour ดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมหลักที่ 4.8 กิจกรรมจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาดอยปูหมื่นใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
หลากมิติใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติ
กิจกรรมหลักที่ 4.9 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอรมการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานทองเที่ยว
และระบบสนับสนุนการทองเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม
5 โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรูตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร
กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรูทองเที่ยวสีเขียว
6 โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาและบริการทองเที่ยวภายในประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 6.๒ กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 6.3 กิจกรรมการยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย
กิจกรรมหลักที่ 6.4 กิจกรรมสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม
(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020
กิจกรรมหลักที่ 6.5 กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 6.6 กิจกรรมขับเคลื่อนฟนผญาลานนาเมืองเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 6.7 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลการทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 6.8 กิจกรรมมหกรรมประกวดหุนฟางเพื่อพัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยว
ประจําปของจังหวัดเชียงใหมสูสายตาชาวโลก
กิจกรรมหลักที่ 6.9 กิจกรรมสรางแบรนดทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมและการสื่อสาร
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Chiang Mai Destination Branding)
กิจกรรมหลักที่ 6.10 กิจกรรมการสงเสริมหมูบานทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
รวม 6 โครงการ 45 กิจกรรม

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

ลําดับ 2
ความสําคัญ

3,011,800 ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
25,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
27,783,800
3,200,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
5,400,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
1,483,800 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
1,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
3,250,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2,500,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
6,950,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
1,000,000
500,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
100,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
400,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
38,060,000
6,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
4,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
1,500,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
6,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
3,790,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
3,700,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
3,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
4,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
4,070,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม
323,579,100

30

29

19

ที่

โครงการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล
ดานการเกษตร
7 โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิตการตลาดมะมวงคุณภาพจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมการอบรมถายทอดความรู/การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรขาวสวนมะมวง
กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธแสดงสินคา เพื่อเพื่มชองทางการตลาด
ใหม ๆ และเชื่อมโยงเครือขายผูบริโภค/ผูประกอบการ
8 โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดขาวแบบครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 2.1 กิจกรรมการยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญอําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 2.๒ กิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรผูผลิตขาว
9 โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 3.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ พรก.ประมงและการสรางเครือขาย
ในการอนุรัษทรัพยากรสัตวน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรมการจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร จํานวน 2 หลักสูตร
กิจกรรมหลักที่ 3.3 กิจกรรมการจัดทําจุดสาธิตการเพาะพันธุสัตวนําโดยอุปกรณการ
เพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)
กิจกรรมหลักที่ 3.4 กิจกรรมการทําอาหารสมทบในแหลงน้ํา
10 โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมการสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตร
วิชาญาตามพระราชดําริ
กิจกรรมหลักที่ 4.๒ กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ
กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษและหมูบานโดยรอบ
กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมการสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่
โครงการพระราชดําริ
กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการ
รอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
11 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืช
ระดับคุณภาพดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน
กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมการสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 5.4 กิจกรรมการเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียใน
โรงพยาบาล
12 โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปา
กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ

กิจกรรมหลักที่ 6.๒ กิจกรรมสงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัด และกาแฟอาราบิกา คุณภาพ

13 โครงการฮาลาลเพื่อพืชการเกษตร (Halal for Agriculture)
กิจกรรมหลักที่ 7.1 กิจกรรมการพัฒนาความรูและสงเสริมการใชเครื่องหมาย
ฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตรและการศึกษาดูงาน
กิจกรรมหลักที่ 7.๒ กิจกรรมการพัฒนาเครือขาย และสรางเกษตรฮาลาลตนแบบ
(10 เครือขาย และ 5 ตนแบบ)
กิจกรรมหลักที่ 7.3 กิจกรรมการบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

3,309,000

ลําดับ 3
ความสําคัญ
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2,009,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
1,300,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
8,965,000
3,645,000 ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
5,320,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
742,000
120,800 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม

20

26

271,700 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
314,500 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
35,000 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
10,274,000
279,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

2

200,000 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
137,000 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
9,100,000 สวนประสานโครงการพระราชดําริ
และกิจการพิเศษสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

558,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
6,079,600

9

2,852,600 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

1,022,000 ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
940,000 ทีท่ ําการปกครองอําเภอหางดง
1,265,000 สํานักงานเกษตรและสหกณจังหวัด
เชียงใหม
1,914,000
737,000 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
(เกษตรที่สูง)
1,177,000 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
(เกษตรที่สูง)
2,000,000
1,370,350 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
388,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
241,650 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

14

32

ที่

โครงการ

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยการความสะดวกใน
การผลิตและการประกอบธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 8.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตร

ดานการคา การลงทุน
15 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern
Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
กิจกรรมหลักที่ 9.1 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
เชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 9.2 กิจกรรมเชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปสมัยใหม (Triple S : Smart Farmer Smart Material and Smart Food)
กิจกรรมหลักที่ 9.3 กิจกรรมเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม
Northern Thailand Food Valley
กิจกรรมหลักที่ 9.4 กิจกรรมสรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดีย
ในอุตสาหกรรมอาหาร (Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)
กิจกรรมหลักที่ 9.5 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 9.6 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการของ
ตลาด AEC
กิจกรรมหลักที่ 9.7 กิจกรรมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาด
เปาหมาย
กิจกรรมหลักที่ 9.8 กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย
16 โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang Mai Creative
Innovation)
กิจกรรมหลักที่ 10.1 กิจกรรมสรางสตารทอัพรุนใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang
Mai Creative Innovation Startup)
กิจกรรมหลักที่ 10.2 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang Mai
Creative Innovation Product)
กิจกรรมหลักที่ 10.3 กิจกรรมเชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค “เทศกาลเชียงใหมนวัตกรรมเชิงสรางสรรค” (Chiang Mai Creative Innovation
Festival)
กิจกรรมหลักที่ 10.4 กิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวเพื่อสราง
มูลคาสินคา Gift & Lifestyle ดวยมัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital
Market)
17 โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai
Chapter)
กิจกรรมหลักที่ 11.1 กิจกรรมยกระดับความเปนผูนําทางดานการถนอมสินคาเกษตรและ
อาหารดวยเทคโนโลยีพลาสมา (Plasma Technology for Agricultural and Food
Product)
กิจกรรมหลักที่ 11.2 กิจกรรมเชียงใหมผูนําอุตสาหกรรมอาหารสําหรับผูสูงอายุ (Chiang Mai
Food for Aging Hub)
กิจกรรมหลักที่ 11.3 กิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับ
อุตสาหกรรม และการคา การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thai Innovation
Carnival 2020)
18 โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล
กิจกรรมหลักที่ 12.1 กิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/ยกระดับใหมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 12.2 กิจกรรมสรางเครือขายทางการคาระหวางผูประกอบการในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมกับผูประกอบการคาภายในประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 12.3 กิจกรรมการสงเสริมและขยายตลาดในประเทศโดยการ
นําผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 12.4 กิจกรรมการสงเสริมความสัมพันธบานพี่เมืองนอง (Sister City)
กิจกรรมหลักที่ 12.5 กิจกรรมการบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงาน

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

102,057,000

ลําดับ 4
ความสําคัญ
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102,057,000 โครงการชลประทานจังหวัด
เชียงใหม/ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม
26,330,000

3

2,930,000 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม
3,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
4,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
2,500,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
5,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
4,500,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
3,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1,400,000 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑
เชียงใหม
15,000,000

21

4,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
4,500,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
4,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

2,500,000 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม
18,500,000

8

6,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

7,500,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
5,000,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

12,250,000
600,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
2,500,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
4,000,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
5,000,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
150,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

15

ที่

โครงการ

19 โครงการ Unseen Lanna 2020
กิจกรรมหลักที่ 13.1 กิจกรรมประชาสัมพันธการจัด Unseen Lanna 2020
กิจกรรมหลักที่ 13.2 กิจกรรมจัดงาน Unseen Lanna 2020
20 โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน
ชองทาง Cross Border E-commerce
กิจกรรมหลักที่ 14.1 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ SMEs เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน CBEC
รวม 14 โครงการ 46 กิจกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
21 โครงการสรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร
กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสรางเครือขายสายเสริมพลัง (MEET- Monitoring and
Empowerment Evaluation Team) ระหวางองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
กลุมเปาหมาย
กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือ และขอมูลฯ
กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมจัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนา
นโยบายและมาตรการ วาดวยการปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และแกไขปญหาภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กวัยเรียน
22 โครงการเชียงใหมสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 2.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ใหอยูในสังคมอยางเปนสุขและ
พัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ ๒.2 กิจกรรมพัฒนาธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ และตลาดผลิตภัณฑและบริการเพื่อ
ผูสูงอายุ
กิจกรรมหลักที่ 2.3 กิจกรรมพัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม พัฒนากาวไกล สูความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
23 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.1 กิจกรรมวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมากจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรมเสริมสรางองคความรูในการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.3 กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.4 กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมหลักที่ 3.5 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 3.6 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหมเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3.7 กิจกรรมศึกษาดูงานการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
พื้นที่ตนแบบทุกมิติ
กิจกรรมหลักที่ 3.8 กิจกรรมการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

10,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม
3,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม
7,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม
2,596,200

ลําดับ 5
ความสําคัญ
36

35

2,596,200 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
220,016,800
1,920,000
146,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
474,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

34

400,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
900,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
5,945,300
2,271,800 สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
1,200,000 สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
2,473,500 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
12,066,340
275,640 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
500,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
700,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
567,500 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
5,981,200 - สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม
- อําเภอทุกอําเภอ
- สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
1,500,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
1,500,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
1,042,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

4

10

ที่

โครงการ

24 โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมวางแผนการสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมหลักที่ 4.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม
ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
25 โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุในการบริหารจัดการวัด
กิจกรรมหลักที่ 5.2 กิจกรรมการฝกอบรมผูนําชุมชนเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแก
ประชาชน
26 โครงการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสรางพลังเครือขายแรงงานลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
กิจกรรมหลักที่ 6.2 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเปนวิทยากรใหกับ
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน และผูนําชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 6.3 กิจกรรมการสรางการรับรูดานกฎหมายดานการบังคบคดีและกฎหมายที่
เกี่ยวของใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
27 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 7.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
กิจกรรมหลักที่ 7.2 กิจกรรมการพัฒนาความพรอมของนักเรียน นักศึกษา กอนสูตลาดแรงงาน
ในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
กิจกรรมหลักที่ 7.3 กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม (Big
Data)
กิจกรรมหลักที่ 7.4 กิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสราง
นวัตกรรมลานนา (Teacher and Student development by STEAM Framework for
the Creation of Lanna Innovation)
กิจกรรมหลักที่ 7.5 กิจกรรมการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการดูแลสุขภาพและ
ความเปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูใน
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 7.6 กิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning
เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
28 โครงการเดินตามรอยเทาพอ
กิจกรรมหลักที่ 8.1 กิจกรรมจัดฝกอบรมประชาชน จํานวน 8 รุน
(1) การอบรมศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีและการเพาะเมล็ดพันธุ
(2) การอบรมและสงเสริมเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) การอบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงไกพื้นเมือง พันธุกระดูกดํา
(4) การอบรมและสงเสริมการเลี้ยงหมูปาและสุกรพันธุเหมยซาน
(5) การอบรมและสงเสริมการเลี้ยงเปดพันธุไข
(6) การอบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงกบนา
(7) การอบรมและการเพาะเห็ดนางฟา
(8) การอบรมและสงเสริมการเลี้ยงจิ้งโกรง
รวม 8 โครงการ 31 กิจกรรม

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

1,630,000

ลําดับ 6
ความสําคัญ
11

100,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

800,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

480,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

250,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1,103,000
383,000 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม
720,000 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม
2,937,000
1,337,000 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
1,000,000 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม

37

38

600,000 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
29,280,000
1,500,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม
2,780,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม
6,000,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม
4,500,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม

39

6,000,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม
8,500,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม
4,692,000
4,692,000 - สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม
- มณฑลทหารบกที่ 33

59,573,640

28

ที่

โครงการ

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
29 โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
47,602,000
กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ํา
44,640,000 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมเผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินใหชุมชนในพื้นที่จังหวัด
1,212,000 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
เชียงใหม
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน
1,270,000 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6/สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
480,000 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6/สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม
30 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
54,932,100
กิจกรรมหลักที่ 2.1 กิจกรรมจัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแมขา
40,000,000 1. โครงการชลประทาน
2. สํานักงานชลประทานที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 2.2 กิจกรรมการเฝาระวังตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ
1,430,000 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
และสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา
กิจกรรมหลักที่ 2.3 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการเตือนภัยสถานการณน้ําปาไหลหลาก
1,315,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
ดินโคลนถลมแหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
กิจกรรมหลักที่ 2.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบนเวศตนน้ํา
3,686,700 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมหลักที่ 2.5 กิจกรรมพัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําใน
1,199,400 1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
คลองแมขาโดยเทคโนโลยีดิจิทัล
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
กิจกรรมหลักที่ 2.6 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําชุมชน
7,301,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14,152,100
กิจกรรมหลัก 3.1 กิจกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
5,120,800 1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. กองกําลังผาเมือง
3.สํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3
กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
1,850,400 1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
และปาอนุรักษ
2. สํานักบรหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
3. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงาม อําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 3.3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม
กิจกรรมหลัก 3.4 กิจกรรมการลดปญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติเกษตรกรเพื่อลด
พื้นที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดินและน้ํารวมกับการทําการเกษตรตามแนวทาง
ศาสตรพระราชา
กิจกรรมหลัก 3.5 กิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจการปองกันและแกไขปญหาหมอก
ควันไฟปาอยางยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 3.6 กิจกรรมสรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแกไขปญหา
การเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม
32 โครงการสิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลัก 4.1 กิจกรรมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียวจัดทํา
ระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน
กิจกรรมหลัก 4.2 กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน
กิจกรรมหลัก 4.3 กิจกรรมปลูกปาทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชนใชสอย ดวย
ศาสตรพระราชา (ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง)
กิจกรรมหลัก 4.4 กิจกรรมจัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑล
แมสา-คอกมา
กิจกรรมหลัก 4.5 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนว
ชายแดน

ลําดับ 7
ความสําคัญ
22

12

5

2,750,200 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม
1,830,700 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

1,300,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
1,300,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
30,355,500
3,471,000 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
5,000,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16
1,395,000 สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ 1
16,512,900 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16
1,976,600 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่ 16

17

ที่

โครงการ

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

กิจกรรมหลัก 4.6 กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟูสนับสนุนชุมชน ในการสรางปา เพิ่มรายไดในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

2,000,000 1. สํานักบริหารอนุรักษที่ 16
2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมืองงามอําเภอ
แมอายจังหวัดเชียงใหม

33 โครงการพัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
กิจกรรมหลัก 5.1 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพึ่งพาตนเองไดบนวิถีชีวิต
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก 5.2 กิจกรรมการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน

10,013,900
1,213,200 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
1,745,500 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2,696,000 1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. สํานักบรหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
2,836,000 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม
1,523,200 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
7,684,400
4,000,000 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม
2,000,000 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 5.3 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)

กิจกรรมหลัก 5.4 กิจกรรมการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco lndutrial Town)
กิจกรรมหลัก 5.5 กิจกรรมสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School)
34 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีและการอนุรักษพลังงาน
กิจกรรมหลัก 6.1 กิจกรรมสงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตวระดับครัวเรือน
กิจกรรมหลัก 6.2 กิจกรรมการสรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะเพื่อสงเสริมการผลิต
เปนเชื้อเพลิงพลังงานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกําจัดขยะชุมชน
กิจกรรมหลัก 6.3 กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มจากเศษขยะเหลือใช ในสถานศึกษา
รวม 6 โครงการ 30 กิจกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
35 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมตามแผน
ประชารัฐ ประจําป 2563
กิจกรรมหลัก 1.2 กิจกรรมคัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สรางทักษะปรับพฤติกรรม
การสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
กิจกรรมหลัก 1.3 กิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ
เชิงสรางสรรคปองกันยาเสพติด
กิจกรรมหลัก 1.4 กิจกรรมการประกวด บูรณาการเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ภายในหมูบานโดยการมีสวนรวมของประชาชน
กิจกรรมหลัก 1.5 กิจกรรมสนับสนุนโครงการรอยใจรักษ
36 โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานในระดับทองถิ่น
กิจกรรมหลัก 2.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการ
จัดประชุมเพื่อใหความรูและซักซอมความเขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
กิจกรรมหลัก 2.2 กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานการกีฬาสราง
ความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ อําเภอชายแดน
กิจกรรมหลัก 2.3 กิจกรรมการฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ใน
พื้นที่อําเภอชายแดน ๕ อําเภอ
กิจกรรมหลัก 2.4 กิจกรรมการอํานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมูบานเพื่อสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
กิจกรรมหลัก 2.5 กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและ
แกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน3
กิจกรรมหลัก 2.6 กิจกรรมการเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรูความเขาใจผูนําชุมชน/
ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/กลุมพลังมวลชน/สื่อมวลชน และองคกรภาครัฐ การปองกันการคามนุษย
ในพื้นที่ตามแนวชายแดน
37 โครงการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยและ
ความมั่นใจของชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
กิจกรรมหลัก 3.1 กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม
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1,684,400 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
164,740,000
17,717,300
8,475,200 1. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
2. ศอ.ปส.จ.ชม
1,750,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
5,590,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
200,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม
1,702,100 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
3,282,600

6

16

830,600 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
481,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
987,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
300,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
484,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
200,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

3,088,000
1,500,000 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

18

ที่

โครงการ

กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมการอบรมความรูดานกฏหมายแพงและพาณิชยและหนี้นอกระบบ
(ผานเกมส The Choice)
กิจกรรมหลัก 3.3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของผูนําชุมชนในการรักษาความปลอดภัย
ภายในหมูบาน/ชุมชน
กิจกรรมหลัก 3.4 กิจกรรมการสรางปอมยามในชุมชน (Koban) ลานเอนกประสงคประตูทา
แพ เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย และบริการนักทองเที่ยว
38 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ
เขาถึง พัฒนา
กิจกรรมหลัก 4.1 กิจกรรมเชียงใหมเมืองปลอดภัย ภายใตกลไลประชารัฐ ตามหลักเขาใจ
เขาถึง และพัฒนา
กิจกรรมหลัก 4.2 กิจกรรมการประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
39 โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรมเชียงใหมถนนสัญจรปลอดภัย ประชารวมใจสรางวินัยจราจร
กิจกรรมหลักที่ 5.2 การแกไขปญหาถนนขวางน้ํา ทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม ปากทางทาลี่
กิจกรรมหลักที่ 5.3 อํานวยความปลอดภัยผูใชทางหลวง

กิจกรรมหลักที่ 5.4 ติดตั้งระบบปายขอมูลจราจรอัจริยะในพื้นที่ จ.เชียงใหม ระยะที่ 1 พ.ศ.
2563
กิจกรรมหลักที่ 5.5 รณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางถนนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 5.6 การแกไขปญหาน้ําทวม ทางหลวงหมายเลข 1012
สายฮอด - วังลุง
กิจกรรมที่ 5.7 กอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
รวม 5 โครงการ 24 กิจกรรม
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวม 39 โครงการ 176 กิจกรรม

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

ลําดับ 9
ความสําคัญ

500,000 สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
200,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม
888,000 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
22,109,600
21,010,000 สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
1,099,600 สํานักงานประชาสัมพันธเขต 3
260,542,000
2,420,000 สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
10,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
144,112,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
40,000,000 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
200,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม
45,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
18,810,000 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
306,739,500
10,000,000

1,084,649,040

27

23

โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงใหม
(แบบ จ.2)

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
จังหวัดเชียงใหม
เปาหมายการพัฒนา : นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
แหลงงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนา

จังหวัด

กระทรวง กรม

โครงการ
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)

โครงการ
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)

อปท.
โครงการ
(จํานวน)

รวมทั้งสิ้น

เอกชน

งบประมาณ (บาท)

โครงการ
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)

โครงการ
(จํานวน)

งบประมาณ (บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมการเกษตร การผลิต
สินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ
คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

6

323,579,100

3

70,403,800

-

-

-

-

9

393,982,900

14

220,016,800

10

48,196,110

-

-

-

-

24

268,212,910

8

59,573,640

2

12,035,000

-

-

-

-

10

71,608,640

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

6

164,740,000

7

64,614,000

-

-

-

-

13

229,354,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง
ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

5

306,739,500

5

3,656,600

-

-

-

-

10

310,396,100

10,000,000

-

-

-

-

-

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งสิ้น

39

1,084,649,040

198,905,510 -

-

-

-

10,000,000
39

1,283,554,550

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
๑. โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (4)
๑.๑ โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณา
การและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ (บาท)
(14)
323,579,100

7

2

1

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

21,736,900

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมศึกษา วิเคราะห ประเมิน
ศักยภาพชุมชนในการเตรียมความพรอมเปนชุมชน
ทองเที่ยว และความสามารถในการรองรับ
นักทองเที่ยว

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน
ใหมีศักยภาพในการใหบริการนักทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมบริหารจัดการชุมชนเพื่อ
รองรับการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการ
ทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมสรางเสนทางการ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

670,200

1,265,600
681,600
620,800
620,800

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการดานสปาและนวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการสุขภาพ
ใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการทองเที่ยวและบริการสูการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุค
ติจิทอล

๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพื่อการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยง
เครือขายมาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย
๑.๑.6 กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษา
สําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการรองรับการทองเที่ยวชาวจีน

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 1) ยกระดับบุคลากร สถาน
ประกอบการ และแหลงทองเที่ยว เพื่อเปนการ
พัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพสปาและนวดแผนไทย
กิจกรรมยอยที่ 2) ประสานความรวมมือเพื่อเพิ่ม
แหลงทองเที่ยวและบุคลากรใหมีศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาแรงงานวิชาชีพเพื่อใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการขยายตัว
ธุรกิจการทองเที่ยว

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,050,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

950,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

750,000

กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการอบรมสัมมนาการตลาด
ดิจิตอลสําหรับการทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการทองเที่ยวสูสังคมไรเงินสด (Cashless
Society
กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมเครือขายเพื่อการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการทองเที่ยวและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรมเชื่อมโยงเครือขาย
มาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพธุรกิจทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานภาษา
สําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการรองรับการ
ทองเที่ยวชาวจีน

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

400,000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
16

1,000,000

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
16
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

720,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ศึกษาแนวทางการสรางความ
เชื่อมั่นของนักทองเที่ยวชาวจีน และการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ ในการทองเที่ยวและบริการ
ในเขตจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

250,000

กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมทักษะดานภาษาและดาน
การใหบริการใหกับธุรกิจทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน
กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่
สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

400,000

400,000

250,000

300,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.๑.7 กิจกรรมหลักที่ 1.7 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยง
เครือขายมัคคุเทศกทองถิ่น
๑.๑.8 กิจกรรมหลักที่ 1.8 กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขาย
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟเพื่อสงเสริมการเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม

๑.๑.9 กิจกรรมหลักที่ 1.9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ"

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 5) อบรมการพัฒนานวัตกรรมการ
ใหบริการและพัฒนาศักยภาพสินคาเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน
กิจกรรมยอยที่ 6) นิทรรศการสงเสริมการขาย
นวัตกรรมสินคาและบริการเพื่อนักทองเที่ยวชาวจีน
กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรมเชื่อมโยงเครือขาย
มัคคุเทศกทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวชาและกาแฟ ตลอดหวงโช
เชื่อมโยงการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาศักยภาพชุมชนที่ปลูกชา
และกาแฟ ใหมีศักยภาพรองรับการทองเที่ยวชาและ
กาแฟ
กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนานวัตกรรมและการ
ใหบริการการทองเที่ยวเชิงชาและกาแฟเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวรูปแบบตางๆ
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมอบรมพัฒนาเครือขาย
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรมอบรมการตลาดและการ
วางแผนการตลาด ดานการสรางแบรนดและพัฒนา
เครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟใน
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

400,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

600,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,000,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,000,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,000,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

500,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

500,000

กิจกรรมยอยที่ 7) กิจกรรมทางการตลาดเครือขาย
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การ
พัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ"

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,700,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

300,000

920,000
300,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

๑.๑.10 กิจกรรมหลักที่ 1.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ใหบริการของการทองเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวมุสลิม

๑.๑.11 กิจกรรมหลักที่ 1.11 กิจกรรมประสานความรวมมือ
พัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหเกิดความ
สอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (Hotel Service - FB
& Gastronomy Tourism)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

13

2

2

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาศักยภาพของจังหวัด
เชียงใหมในการใหบริการนักทองเที่ยวชาวมุสลิม
กิจกรรมยอยที่ 2)อบรมพัฒนาศักยภาพทักษะดาน
การใหบริการของการทองเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับ
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมศักยภาพดานอาหารให
ไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล
เพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยวมุสลิม
กิจกรรมยอยที่ 4)อบรมพัฒนาหลักสูตรสปาเพื่อ
สุขภาพ รองรับนักทองเที่ยวมุสลิม
กิจกรรมยอยที่ 5) ยกระดับบุคลากร สถาน
ประกอบการ แหลงทองเที่ยว และพัฒนาภาค
เครือขายและชุมชน
ดานการใหบริการและความเชื่อมั่นดานความ
ปลอดภัย เพื่อรองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ชาวมุสลิม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

100,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

250,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

250,000

กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิชาชีพดานอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมยอยที่ 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิชาชีพดานงานบริการโรงแรม
กิจกรรมยอยที่ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิชาชีพดานงานบริการนําเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 4)การผลิตสื่อประชาสัมพันธ

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

204,300

กิจกรรมยอยที่ 5) การประกวดแขงขัน
ความสามารถทางวิชาชีพคนโรงแรม
๑.๒ โครงการที่ ๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น
เชื่อมโยงสูระดับสากล

หนวยดําเนินงาน (13)

1. รอยละความพึง
พอใจของนักทองเที่ยว
2. จํานวน
นักทองเที่ยว ที่กลับมา
เที่ยวซ้ําเพิ่มขึ้น

200,000

200,000

154,300
154,300
200,000
1,475,000
8,240,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ ๒.1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัดเชียงใหม
ศูนยกลางการตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่ม
ศักยภาพการบริการทองเที่ยวกลุมคนที่มีความตองเขาถึงพิเศษ

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการขยายการตลาดการทองเที่ยว

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 1) สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกีฬานานาชาติ
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)
กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมดานการทําการตลาดกับ
กลุมนักทองเที่ยวที่มีความเฉพาะพิเศษ (Niche
Marketing)
กิจกรรมยอยที่ 2) เพิ่มศํกยภาพการบริการผูประ
ประกอบการในกลุมนักทองเที่ยวที่มีความตองการ
พิเศษ
กิจกรรมยอยที่ 1) เวทีประชาคมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาศักยภาพการใหบริการ
ดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดนิทรรศการ "วิถีทองเที่ยว วิถี
ชนเผา"

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ (บาท)
(14)
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
500,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

500,000

พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบน
พื้นที่สูง
พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบน
พื้นที่สูง
พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบน
พื้นที่สูง

258,500
244,500
2,237,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.3 โครงการที่ 3 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

1

2

3

กิจกรรมยอย
(๑1)

หนวยดําเนินงาน (13)

1. เสนทางการ
ทองเที่ยวที่ไดรับการ
พัฒนา จํานวน 12
สายทาง
2. แหลงทองเที่ยว
ไดรับการพัฒนา
จํานวน 6 แหลง
3. นักทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวกสบาย
และความปลอดภัย
จากการเดินทางมากขึ้น
4. มีกิจกรรมการ
ทองเที่ยวและมีรายได
จากการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น

๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน (ระยะที่ 1) ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๑.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2 กิจกรรมศูนยขอมูลทองเที่ยวและ
ศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี สันปาตอง (ระยะที่ 1) อําเภอสันปาตอง
จั๑.3.3
งหวัดเชีกิจยกรรมหลั
งใหม กที่ 3.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดกูดินขาว
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๑.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทาง
เพื่อการทองเที่ยว

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

226,758,400

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 1) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางหลวง
ชนิดประหยัดพลังงาน เสนทางขึ้นดอยสุเทพ– พระ
ตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ระยะที่ 1 ทางหลวง
หมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกว – พระตําหนักภู
พิงคราชนิเวศน กม.๔+๑๖๒ – กม.๑๑+๐๒๓
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม
สํานักศิลปากรที่ 7
(เชียงใหม)
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

18,000,000

15,000,000
15,000,000
15,960,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 2) ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางหลวง
ชนิดประหยัดพลังงาน เสนทางขึ้นสูวัดพระธาตุดอย
สุเทพ พระตําหนักภูพิงคพระราชนิเวศน ระยะที่ 2
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกว – พระ
ตําหนักภูพิงคราชนิเวศน กม.๑๑+๐๕๘ – กม.๑๗+
๒๙๐ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

11,000,000

กิจกรรมยอยที่ 3) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ในการเดินทางสูแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ
พระตําหนักภูพิงคพระราชนิเวศน ทางหลวง
หมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกว – พระตําหนักภู
พิงคราชนิเวศน กม.๓+๕๐๕ – กม.๑๒+๐๐๐ ตําบล
สุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

20,000,000

กิจกรรมยอยที่ 4) เสริมสรางยกระดับความปลอดภัย
ในการเดินทางและทองเที่ยว- ทางหลวงหมายเลข
๑๑ ตอน อุโมงค-กองบิน ๔๑ กม.๕๕๕+๑๔๔ –
กม.๕๖๑+๖๐๐ ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลขวงสิงห อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

10,500,000

กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมเสริมสรางยกระดับความ
ปลอดภัยในการเดินทางและทองเที่ยวทางหลวงทาง
หลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอน เชียงใหม-บานโปง
กม.๐+๐๐๐ – กม.๒+๐๐๐ ตําบลฟาฮาม อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลหนองจอม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

9,500,000

กิจกรรมยอยที่ 6)กิจกรรมปรับปรุงเสนทางเขาสู วัด
พระธาตุดอยนอย ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 7) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวโครงการพระราชดําริหวยตึงเฒา

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม กรมทางหลวง
ชนบท
แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม กรมทางหลวง
ชนบท

20,000,000

21,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 8) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวน้ําตกเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

๑.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวย
ความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลง
ทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม

๑.3.6 กิจกรรมหลักที่ 3.6 พัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเหมือง
หาประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 9) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวน้ําตกหวยทรายเหลือง อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) งานเปลี่ยนโคมไฟฟาแสงสวางเปน
แบบ LED
ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.0+000 – กม.
0+700 (เปนชวง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 2) งานเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการลื่น
ไถล (Anti – Skid Mataterial) ทางหลวงหมายเลข
108 กม.79+900 – กม.80+000
กิจกรรมยอยที่ 3) งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.6+000 –
กม.23+300 (เปนแหง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 4) งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางหลวงหมายเลข 108 กม.4+149 –
กม.49+615 (เปนแหง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 5) งานสีตีเสนจราจรบนผิวทาง
Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 1009
กม.0+000 – กม.2+400 (เปนชวง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 6)งานปดจุดกลับถาวร ทางหลวง
หมายเลข 108 กม.5+962 – กม.12+378 (เปน
ชวง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 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

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม กรมทางหลวง
ชนบท
แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม กรมทางหลวง
ชนบท
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

486,700

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

498,500

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

483,000

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

478,000

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

482,400

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

450,000

อําเภอสันทราย

10,000,000

8,500,000

14,121,350

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถิ่น , จําหนายสินคาและบริการของ
ชุมชน, ใหบริการเรือนําเที่ยว และสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว

งบประมาณ (บาท)
(14)
93,350

๑.3.7 กิจกรรมหลักที่ 3.7 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการ
นําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
อางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริต.ดอนแกว อ.แม
ริม จ.เชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 1) สรางอาคารขนาดความจุ
นักทองเที่ยวไดครั้งละ ๑๒๐ ที่นั่งเพื่อชมขอมูลแบบ
มัลติมีเดียเธียเตอรมีอุปกรณพรอมหองน้ําและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานสากล

สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองเชียงใหม

7,193,300

๑.3.8 กิจกรรมหลักที่ 3.8 กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยง

กิจกรรมยอยที่ 1)
1. กอสรางศาลาหกเหลี่ยม จํานวน 2 หลัง
2. กอสรางทางเดิน-วิ่งกวาง 2.00 เมตร หรือผิว
ยางพารา Asphaltic Concrete ไมนอยกวา
1,740.00 ตารางเมตร
3. กอสรางรั้ว รอบอางเก็บน้ําหนองบัว ความยาว
400.00 เมตร
4. กอสรางปายสวนสุขภาพอางเก็บน้ําหนองบัว
ขนาดกวาง 6.25 เมตร สูง2.00 เมตร
5. กอสรางหองน้ํา จํานวน 6 หอง 1 หลัง ขนาด
กวาง 3.60 เมตร 7.20 เมตร
6. จัดสวนโดยรอบอางเก็บน้ํา โดยปลูกไมยืนตน ไม
ดอก ไมประดับ หญานวลนอย

อําเภอสันทราย

3,011,800

๑.3.9 กิจกรรมหลักที่ 3.9 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล

กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางปรับปรุงทางเทาและขอบ
คันหิน รวมทั้งกอสรางทางเดินลาดของผูพิการ
ตลอดแนวเสนทางของถนนมหิดล
กิจกรรมยอยที่ 2) ติดตั้งเสาไฟฟาประดับงาน
ประติมากรรมบนสะพานขามทางแยก

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

15,000,000

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

10,000,000

๑.4 โครงการที่ 4 โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐานและ
สรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน

30

2

4

1. จํานวนแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรม
การทองเที่ยวไดรับ
การพัฒนาเพื่อรองรับ
การเปนเมืองเชียงใหม
4.0

27,783,800

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.4.๑ กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว
: นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

๑.4.๒ กิจกรรมหลักที่ 4.๒กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ําพุรอน
เพื่อสรางนวัตกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษา รวมรวม วิเคราะห และ
สังเคราะห ขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เพื่อการอนุรักษ ของจังหวัดเชียงใหมและทําการ
พัฒนาตนแบบแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพื่อ
การอนุรักษจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,150,000

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาพัฒนานวัตกรรมการ
ทองเที่ยวโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริมและความ
จริงเสมือน สําหรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เพื่อการอนุรักษจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวคิดเมืองอัจฉริยะ

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,100,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การประชาสัมพันธ การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและเพื่อการอนุรักษ โดยสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media Advertising) และเว็บไซต
เพื่อนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยว วารสารการ
ทองเที่ยว รวมถึงหนวยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

950,000

กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการศึกษาความตองการของ
ลูกคากลุมตางๆ ตอหมูบานน้ําพุรอนและสปา เพื่อ
เปนแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการการ
ทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอน สปาและนวดแผนไทย

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

500,000

กิจกรรมยอยที่ 2)พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอนและสปาอยางยั่งยืน
กิจกรรมยอยที่ 3)พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ การทองเที่ยวหมูบานสมุนไพร การทองเที่ยว
หมูบานเพื่อสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ในเขตภาคเหนือ

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 4) พัฒนานวัตกรรมการใหบริการ
และการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวน้ําพุรอน หมูบานน้ําพุรอน
การแพทยแผนไทย เพื่อความยั่งยืนและมี
ความสามารถในการแขงขันของการทองเที่ยว

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,500,000

500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่นตอ
เหตุการณภัยพิบัติตางๆ

๑.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรมMillennials in this Era:
การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวกลุมMillennials

๑.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมพัฒนามูลคาเพิ่มและยกระดับ
สินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สุขภาพ

๑.4.6 กิจกรรมหลักที่ 4.6 กิจกรรมพัฒนาเสนทางแหลงเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและประชาสัมพันธอยางยั่งยืน

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 5) นิทรรศการการทองเที่ยวหมูบาน
น้ําพุรอน (Hot Spring & Spa Villages
Destination)
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดฝกอบรมหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทักษะความรูที่เกี่ยวของกับการ
เตือนภัยและทักษะดานการใหบริการ

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,900,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,483,800

กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการสํารวจพฤติกรรม
นักทองเที่ยวและพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหมเพื่อนักทองเที่ยวกลุม Millennials
กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ผูประกอบการเพื่อเพิ่มมูลคากิจกรรมทองเที่ยว
สําหรับกลุมนักทองเที่ยว Millennials ในจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

650,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

350,000

กิจกรรมยอยที่ 1) สรางนักออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมจากผาเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สุขภาพ
กิจกรรมยอยที่ 2) อบรมการออกแบบ การสราง
มูลคาเพิ่มและการพัฒนาสินคาผาชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมการพัฒนาสินคาชุมชนดาน
ผาทองถิ่น ใหสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและสุขภาพ

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

300,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

500,000

กิจกรรมยอยที่ 4) งานแสดงสินคาชุมชนดานผา
ทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
ในภาคเหนือ
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษา รวมรวม วิเคราะห จัดกลุม
และสังเคราะห ขอมูลแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหมทุกประเภท และทําการพัฒนา
ตนแบบนวัตกรรมการทองเที่ยวแหลงเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมจัดทําสารสนเทศสงเสริมการทองเที่ยว
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

700,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,150,000

500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.4.7 กิจกรรมหลักที่ 4.7 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการเพื่อการ
บริหารจัดการ Package Tour ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

๑.4.8 กิจกรรมหลักที่ 4.8 กิจกรรมจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนา
ดอยปูหมื่นใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงหลากมิติ
๑.4.9 กิจกรรมหลักที่ 4.9 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอรมการ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานทองเที่ยวและระบบสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว:
แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เพื่อให
สอดคลองกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะ โดยพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบเสมือนจริง

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,100,000

กิจกรรมยอยที่ 3) ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยว
แหลงเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
เสนทางทองเที่ยวแหลงเรียนรูตามชาติพันธุ โดยใช
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ ผานสื่อหลักและ สื่อ
สังคมออนไลน (Social Media Advertising) อยาง
ยั่งยืน เพื่อนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยว บทความ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

1,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาระบบดิจิทัลการสราง
Package Tour ใหเหมาะสมกับความตองการ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและสามารถ
ตอเชื่อมกับApplication หรือระบบตางๆดานการ
ทองเที่ยวในพื้นที่

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 2)กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถ
สถานประกอบการ ดวยระบบดิจิทัลการสราง
Package Tour
กิจกรรมยอยที่ 1) การสรางแรงจูงใจและรวมกัน
คนหาความโดดเดนของสินคาและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่มีความโดดเดนของวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นของชุมชน

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

500,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) รวมรวม วิเคราะห จัดกลุม และ
สังเคราะห ขอมูลการทองเที่ยวและพัฒนา Platform
เพื่อรองรับการจัดการขอมูลที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
แบบครบวงจร และจัดหา/พัฒนา/ประยุกตใช
เครื่องมือวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาด
ใหญดานการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

4,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.5 โครงการที่ 5 โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรู
ตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ลําดับความสําคัญ
(8)

29

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

2

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

2,200,000

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาความสามารถของ
Platform โดยนําแนวคิดปญญาประดิษฐ (Artificial
Intelligent) ที่มีการพัฒนาความสามารถในการ
จดจําและเรียนรู (Machine learning)

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

750,000

5

โครงการอันเนื่อง มา
จากพระราชดําริไดรับ
การขับเคลื่อนในการ
สงเสริม
ประชาสัมพันธและ
พัฒนาแหลงเรียนรู

๑.5.๒ กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมประกวดภาพถายทองเที่ยวสี
เขียว หวยฮองไคร
๑.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรู
ทองเที่ยวสีเขียว
๑.6 โครงการที่ 6 โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการ
ประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมประกวดภาพถาย
ทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร
กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรู
ทองเที่ยวสีเขียว

๑.6.๑ กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาและ
บริการทองเที่ยวภายในประเทศ
๑.6.๒ กิจกรรมหลักที่ 6.๒ กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ

2

หนวยดําเนินงาน (13)

กิจกรรมยอยที่ 2 จัดหา/พัฒนา/ประยุกตใช Social
Listening Tool ในการสํารวจจัดเก็บขอมูลเชิง
พฤติกรรมนักทองเที่ยวในสื่อสังคมออนไลน เพื่อนํามา
เปนขอมูลตั้งตนในการบริหารความสัมพันธและ
พัฒนา ผลิตภัณฑและการบริการดานการทองเที่ยว

๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ

19

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

5

1,000,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
1. รายไดจากการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 10
2. จํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มขี้น
รอยละ 10

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม Tradeshow สงเสริม
การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมจํานวน 3 ครั้ง
กิจกรรมยอยที่ 1) สงเสริมงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับครั้งที่ 44 ประจําป 2563 4,000,000
บาท

500,000
100,000
400,000
38,060,000

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

6,000,000
4,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.6.3 กิจกรรมหลักที่ 6.3 การยกระดับและการพัฒนา
ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย

๑.6.4 กิจกรรมหลักที่ 6.4 กิจกรรมสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel Mart)
CTM 2020
๑.6.5 กิจกรรมหลักที่ 6.5กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑.6.6 กิจกรรมหลักที่ 6.6 กิจกรรมขับเคลื่อนฟนผญาลานนาเมือง
เชียงใหม

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการสรางภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา ใน
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 2) ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการสรางภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา ใน
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมการตลาดและการวางแผน
การตลาด ดานการสรางแบรนดและพัฒนา
ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพธุรกิจ สปา และ
นวด

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

150,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

350,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

250,000

กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมทักษะทางดานภาษาของผู
ใหบริการธุรกิจสปา และนวด ดานการใหบริการและ
การสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ชาวจีน และ
ตางชาติ

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

350,000

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ
ผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมการยกระดับและสราง
ภาพลักษณของธุรกิจ สปา และนวด
กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียใหม (Chiang Mai
Travel Mart) CTM 2020
กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมการจัดงาน
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนนอัต
ลักษณแบบครบวงจรผานการนําเสนอรูปแบบใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรม
สรางสรรค( Craft & Folk Art)
กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมจัดทําขอมูลจากใบลานสู
ฐานดิจิตอล
กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมประเพณีสักการะกูเจา
หลวง
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมงานมหกรรมผาชนเผากระ
เหรี่ยง
กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหารจัดการ

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

400,000

สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม

6,000,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

3,790,000

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม

2,000,000
1,000,000
350,000
250,000
100,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.6.7 กิจกรรมหลักที่ 6.7 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับ
เทศกาลการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

๑.6.8 กิจกรรมหลักที่ 6.8 กิจกรรมมหกรรมประกวดหุนฟางเพื่อ
พัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยวประจําปของจังหวัดเชียงใหมสูสายตา
ชาวโลก
๑.6.9 กิจกรรมหลักที่ 6.9 กิจกรรมสรางแบรนดทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมและการสื่อสารการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Chiang Mai
Destination Branding)

๑.6.10 กิจกรรมหลักที่ 6.10 กิจกรรมการสงเสริมหมูบาน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

รวมทั้งสิ้น

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 1)ตอนรับนักทองเที่ยวตามแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ
กิจกรรมยอยที่ 2) ฝกอบรมใหความรูในการรักษา
ความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดงานมหกรรมประกวดหุนฟาง
จากทีมทั่วประเทศ
- ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมยอยที่ 1) การสํารวจ เก็บขอมูล และ
วิเคราะหขอมูลกลุมผูบริโภค (Demand Side)
กิจกรรมยอยที่ 2)จัดประชุมเตรียมความพรอมเพื่อ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับแบรนดและการสรางแบรนด
และรวบรวมขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว (key stakeholders) เพื่อจัดกลุมเปาหมาย

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

300,000

กิจกรรมยอยที่ 3)ปฏิบัติการสรางตราสินคา (Brand
Identity Development) กําหนดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอยางตอเนื่อง จํานวน 7-10 ครั้ง
กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดาน
การบริหารชุมชนทองเที่ยวสรางนวัตกรรมการบริการ
ชุมชน (Digital Marketing & Service Innovation
for Community)

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

3,400,000

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

450,000

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและ
ยกระดับมาตรฐานเขาสูนวัตกรรม OTOP
ระดับพื้นฐาน (ระดับ D)
กิจกรรมยอยที่ 3) การประชาสัมพันธและสงเสริม
ชองทางการตลาดของหมูบานทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถีในประเทศ จํานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน)

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

1,800,000

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

1,820,000

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

2,500,000
500,000
2,000,000

300,000

323,579,100

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคา
ชุมชน
การคา การลงทุ
๑.
โครงการของจั
งหวัดน/กลุสูสมากล
จังหวัด (4)
๑.๑ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถในการผลิตการตลาดมะมวงคุณภาพจังหวัด
เชียงใหม

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 การอบรมถายทอดความรู/ การอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรขาวสวนมะมวง

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)
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กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

1.เกษตรกรชาวสวนมะมวง
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ในการผลิตมะมวงคุณภาพ
ลาฤดูเปนการคา – การ
สงออก (คาเปาหมาย 200
ราย)
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)
กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ที่ปรึกษา
ชาวสวนมะมวงมืออาชีพ จังหวัดเชียงใหม (Mr.
Mango) อบรมเชิงปฏิบัติการ 30 ราย 3 วัน

หนวยดําเนินงาน
(13)

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

งบประมาณ (บาท)
(14)

3,309,000

132,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 การจัดงานประชาสัมพันธแสดง
สินคา เพื่อเพื่มชองทางการตลาดใหม ๆและเชื่อมโยงเครือขาย
ผูบริโภค/ผูประกอบการ

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตมะมวงคุณภาพและศักยภาพองคกร
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะมวงจังหวัด
เชียงใหม 200 ราย 2 วัน

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

486,800

กิจกรรมยอยที่ 3) การประชุมเสวนาเชื่อมโยง
เครือขายผูผลิตมะมวงและผูประกอบการ จํานวน 2
เวที ๆ ละ 50 คน (เสวนาเวทีละ 1 วัน)
กิจกรรมยอยที่ 4) การทัศนศึกษาดูงานดานการผลิต
การตลาดและการจัดการองคกรของแหลงผลิตมะมวง
เพื่อการคาในประเทศ จํานวน 80 คน (4 วัน 3 คืน)
กิจกรรมยอยที่ 5) การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอด
เทคโนโลยีปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน
และการลดตนทุนการผลิตมะมวง (อบรม 2 รุน ๆ ละ
50 ราย รวม 100 ราย , 2 วัน)

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

68,800

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

416,800

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

222,000

กิจกรรมยอยที่ 6) จัดตั้งและสนับสนุนศูนย
ประสานงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะมวง
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 7) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑมะมวง และผลิตภัณฑจาก
มะมวง เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
กิจกรรมยอยที่ 8) การติดตามและประเมินผล

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

55,000

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

477,600

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

150,000

การจัดงานประชาสัมพันธ Road Show ผลผลิต
มะมวง จังหวัดเชียงใหม และ งานวันมะมวงและของ
ดีจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563

1,300,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

๑.๒ โครงการที่ ๒ โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดขาวแบบครบวงจร
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๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ ๒.1 การยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญ
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)
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

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดเวทีวิเคราะห เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม 1 ครั้ง
เปาหมาย 350ราย
กิจกรรมยอยที่ 2) จัดการถายทอดความรู 3 ครั้งๆละ
1วัน รวม 3วัน เปาหมาย 350ราย
กิจกรรมยอยที่ 3) เจรจาจัดทําแผนและเชื่อมโยง
การตลาด 1 ครั้ง 50ราย
กิจกรรมยอยที่ 4) ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูที่ประสบ
ผลสําเร็จ จํานวน 3 วัน2คืน เปาหมาย 40 ราย
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดทําแปลงเรียนรูขาวขาวดอก
มะลิคุณภาพ เปาหมาย จํานวน 600 ไร
กิจกรรมยอยที่ 6) สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร
วัสดุอุปกรณปฏิบัติการดานอารักขาพืช
กิจกรรมยอยที่ 7) จัดทําแปลงสาธิตการใชปุยตามคา
วิเคราะหดินโดยใชเครื่องดํานา
กิจกรรมยอยที่ 8) :ติดตามใหคําแนะนํา ประเมินผล
เอกสารสรุปรายงาน

หนวยดําเนินงาน
(13)
ที่ทําการปกครอง
อําเภอหางดง,
สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ (บาท)
(14)
8,965,000

ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง

55,500

ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง

175,300
14,100
200,200
156,000
2,962,000
63,000
18,900

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกร
ผูผลิตขาว

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 1) การใชสารชีวภัณฑ และการดูแล
รักษาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อลด ตนทุนการผลิตของ
เกษตร
กิจกรรมยอยที่ 2) สนับสนุนการจัดตั้งศูนยอารักขา
พืชชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 3) การจัดทําแปลงสาธิตลดตนทุน
การผลิตและพยากรณโรคและแมลงศัตรูขาว
กิจกรรมยอยที่ 4) การประชาสัมพันธขาวดี ขาว
คุณภาพเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 5) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตขาว
คุณภาพและการศึกษาดูงานการผลิตขาวคุณภาพ
แบบครบวงจร
กิจกรรมยอยที่ 6) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสราง
เครือขายผูผลิตผูประกอบการคาขาว และผูบริโภคขาว
กิจกรรมยอยที่ 7) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ เพื่อลดตนทุนการผลิต
โดยเทคโนโลยีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
กิจกรรมยอยที่ 8) การระชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
กิจกรรมยอยที่ 10) การติดตามใหคําแนะนําและ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

841,820

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

841,000

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

368,000

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

438,000
500,000
486,000

1,149,180

214,000
482,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

๑.3 โครงการที่ 3 โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชน
มีสวนรวมอยางยั่งยืน
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๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1 การประชาสัมพันธ พรก.ประมงและ
การสรากิงเครื
อขายในการอนุ
ัษทรัดพฝยากรสั
ตวนค้ําวามรูแกเกษตรกร
๑.3.2
จกรรมหลั
กที่ 3.2 รการจั
กอบรมให
จํานวน กิ2จกรรมหลั
หลักสูตรกที่ 3.3 การจัดทําจุดสาธิตการเพาะพันธุสัตวนํา
๑.3.3
โดยอุ
ป
กรณ
การเพาะพั
ธุปลาแบบเคลื
่อนที่
๑.3.4 กิจกรรมหลั
กที่ น3.4
การทําอาหารสมทบในแหล
งน้ํา

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

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

งบประมาณ (บาท)
(14)
742,000

120,800
271,700
314,500
35,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.4 โครงการที่ 4 โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ

๑.4.๑ กิจกรรมหลักที่ 4.1 การสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขต
หนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดําริ

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

2

2

1

กิจกรรมยอย
(๑1)

กิจกรรมยอยที่ 1) รวมรวมพันธุพืชเศรษฐกิจเขต
หนาวในโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดําริ
กิจกรรมยอยที่ 2) การฝกอบรมเกษตรกรในการ
จัดทําฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาว
กิจกรรมยอยที่ 3) การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

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

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม,
สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงใหม, สวน
ประสานโครงการ
พระราชดําริและ
กิจการพิเศษสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่
16

10,274,000

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

212,000
56,200
10,800

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

๑.4.๒ กิจกรรมหลักที่ 4.๒ สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตว
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ
๑.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 สงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสตวและ
สินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษและหมูบานโดยรอบ

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
แปรรูปเนื้อสัตว
กิจกรรมยอยที่ 1) การสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุ
สัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ
กิจกรรมยอยที่ 2) การสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุ
สัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่ ๑๑ หมูบาน รอบ
โครงการรอยใจรักษ

๑.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 การสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการพระราชดําริ

๑.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5 การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบล
ทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

๑.5 โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป
การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย

๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช
โดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพดวยกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร

กิจกรรมยอยที่ 1) การสงเสริมอาชีพการปลูกไมผล
คุณภาพ
กิจกรรมยอยที่ 2) สงเสริมอาชีพการปลูกพืชผัก
ปลอดภัย
กิจกรรมยอยที่ 3) สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ
9

2

1

กิจกรรมยอยที่ 1) ถายทอดเทคโนโลยีอารักขาพืช
โดยชีววิธีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม

200,000

สวนประสานโครงการ
พระราชดําริและกิจการ
พิเศษสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

9,100,000

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
รอยละ 10 ของเกษตรกรที่ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยี
เขารวมโครงการไดรับการ การเกษตรดาน
รับรองมาตรฐานเกษตร
อารักขาพืช จังหวัด
ปลอดภัย GAP และ
เชียงใหม,ที่ทําการ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
ปกครองอําเภอหางดง
,ที่ทําการปกครอง
อําเภอสันทราย,
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรดานอารักขา
พืช จังหวัดเชียงใหม

12,000
125,000

371,100
118,600
68,300
6,079,600

1,556,200

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 2) สงเสริมการใชชีวภัณฑ เพื่อปรับ
พฤติกรรมการผลิตสินคาเกษตรสูระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัย
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรูพืชดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

๑.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.๒ สงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน
๑.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 การสงเสริมและยกระดับการแปรรูป
ผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย

๑.5.4 กิจกรรมหลักที่ 5.4 การเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล

กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องจักรที่มีความจําเพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา ใน
พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
กิจกรรมยอยที่ 2) การวิจัยและพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
กิจกรรมยอยที่ 3) การปรับปรุงอาคารการเรียนรูดาน
การแปรรูปที่ถูกตองตามมาตรฐาน ในพื้นที่ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
กิจกกรรมยอยที่ 1) การจัดประชุมสัมมนาเครือขาย
ผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย จํานวน
6 ครั้ง
กิจกรรมยอยที่ 2) การประชุมสัมมนาเชื่อมโยงผูผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียกับโรงพยาบาล
กิจกรรมยอยที่ 3) การติตดามประเมินผล

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรดานอารักขา
พืช จังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรดานอารักขา
พืช จังหวัดเชียงใหม
ที่ทําการปกครองอําเภอ
สันทราย
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง

งบประมาณ (บาท)
(14)
344,500

951,900

1,022,000
307,000

ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง

213,200

ที่ทําการปกครองอําเภอ
หางดง

419,800

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม

385,200

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม

671,900
207,900

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.6 โครงการที่ 6 โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาว
ทดแทนพื้นที่ปาในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

๑.6.๑ กิจกรรมหลักที่ 6.1 สงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

14

2

1

กิจกรรมยอย
(๑1)

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมแหลงเรียนรู ฐานเรียนรู
รวบรวมสายพันธุอาโวคาโด
กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตอาโวคาโด
กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการ
แปรรูปใหผลิตภัณฑอาโวคาโด

๑.6.2 กิจกรรมหลักที่ 6.๒ สงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัด
และกาแฟอาราบิกา คุณภาพ

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมการผลิตตนกลาพันธุดี

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการอบรมถายทอด
เทคโนโลยี สูเกษตรกรผูนํา จํานวน 200 ราย
กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมสํารวจพื้นที่เกษตรปลูก
พืชผสมผสาน มีมะคาเดเมีย,กาแฟอะราบิกา และ
เกาลัดจีน ขยายผลในแปลงเกษตรกร ติดตามผลแปลง
เกษตร จํานวน 200 ราย

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

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

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัด
เชียงใหม(เกษตรที่สูง),
ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (ขุนวาง
และแมจอนหลวง)

1,914,000

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม (เกษตรที่สูง)
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม (เกษตรที่สูง)
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม (เกษตรที่สูง)
ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (ขุนวาง และ
แมจอนหลวง)
ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (ขุนวาง และ
แมจอนหลวง)
ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (ขุนวาง และ
แมจอนหลวง)

196,400

260,100

280,500

987,090

168,055

21,855

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.7 โครงการที่ 7 โครงการฮาลาลเพื่อพืชการเกษตร (Halal
for Agriculture)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)
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๑.7.๑ กิจกรรมหลักที่ 7.1 การพัฒนาความรูและสงเสริมการใช
เครื่องหมายฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตรและ
การศึกษาดูงาน

กิจกรรมยอย
(๑1)

กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนาความรูและสงเสริมการ
ใชเครื่องหมายฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
การเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 2) การจัดศึกษาดูงานตนแบบดานฮา
ลาล และการรวมออกบูธในงาน Mihas 2020
มาเลเซีย การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เกษตรกร 80
คน เจาหนาที่ 14 คน) และการรวมออกบูธภายใน
งาน MALAYSIA INTERNATIONAL HALAL
SHOWCASE (MIHAS) 2020 จํานวน 10 บูธ

๑.8.๑ กิจกรรมหลักที่ 8.1 กอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสราง
พื้นฐาน

33

2

หนวยดําเนินงาน
(13)

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

๑.7.2 กิจกรรมหลักที่ 7.๒ การพัฒนาเครือขาย และสรางเกษตร
ฮาลาลตนแบบ (10 เครือขาย และ 5 ตนแบบ)
๑.7.3 กิจกรรมหลักที่ 7.3 การบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม
๑.8 โครงการที่ 8 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยการความสะดวกในการผลิต
และการประกอบธุรกิจ

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

3

กิจกรรมยอยที่ 1) ปรับปรุงถนนภายในโครงการ
เกษตรวิชญาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลโปง
แยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ (บาท)
(14)
2,000,000

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

419,200

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

951,150

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
เสนทางการคมนาคมขนสง โครงการชลประทาน
ไดรับการปรับปรุง และ เชียงใหม/ที่ทําการ
พัฒนา จํานวน 30 เสนทาง ปกครองจังหวัด
เชียงใหม

388,000

โครงการชลประทาน
เชียงใหม

241,650
102,057,000

10,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 2) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางสายบานสันปายางเชื่อมบานสันปาตึงหมูที่ 2
บานสันปายาง ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหมโดนกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตรหรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.ไหลทางขางละ 0.50
เมตร

อําเภอแมแตง

3,790,000

กิจกรรมยอยที่ 3) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบานแมกา หมูที่ 12 เชื่อมบานสันโปง หมูที่
1 ตําบลแมกาอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 813.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,252 ตาราง
เมตร ไหลทางดินลูกรังกวาง 0.30 เมตร

อําเภอสันปาตอง

1,947,100

กิจกรรมยอยที่ 4) ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนทางหลวงทองถิ่น ชม.ถ. 134-05
สายบานไร - ทุงแก (ขี้กระตาย) จุดบานไร -แมขี้มูก
กม.ที่ 7+000 ถึง 8+800

อําเภอแมแจม

5,334,200

กิจกรรมยอยที่ 5) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ตําบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวน
แกว หมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม พรอมลงดินไหลทางปรับถมตามสภาพพื้นที่

อําเภอสันทราย

2,120,000

กิจกรรมยอยที่ 6) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา๐.๑๕ ม. กวาง ๕ ม. ยาว ๕๐๓ ม. หรือมีพื้นที่
รวมไมนอยกวา ๒,๕๑๕ ตร.ม.ไหลทางหินคลุกขางละ
๐-๐.๕ ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบ
เลขที่ ท. 1-01 สถานที่ถนนสาย บ.ชางค้ํา-บ.กลาง
ม.๓ ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม

อําเภอสารภี

1,254,700

กิจกรรมยอยที่ 7) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหางดง หมูที่ 3 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม

อําเภอฮอด

2,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 8) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองเหียง หมู 2 ตําบลสันติสุข เชื่อมบาน
เหลาปวย หมู 2 ตําบลดอยหลออําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม กวาง 6 ม. ยาว 640 ม. หนา 0.15
ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม.

อําเภอดอยหลอ

1,950,000

กิจกรรมยอยที่ 9) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 9 บานดงปาสักซอย 1 เชื่อมตอคอนกรีตเดิมไป
บานอาย หมูที่ 5 กวาง 4 เมตรยาว 2,060 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา8,240
ตารางเมตรไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 1 ปาย
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอไชยปราการ

5,356,000

กิจกรรมยอยที่ 10) 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 เมตรชวงที่ 2ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
390 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหินคลุกไหลทาง
กวางเฉลี่ย 0.20 เมตร จํานวนพื้นที่รวมไมนอยกวา
3,632 ตร.ม.

อําเภอหางดง

2,096,000

กิจกรรมยอยที่ 11) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ตําบลเมืองเล็นบริเวณเสนทางปาชา
บานเมืองวะหมูที่ 4 ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอ ตําบลหนองแหยงอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอมลงดินไหลทางปรับ
ถมตามสภาพพื้นที่

อําเภอสันทราย

790,000

กิจกรรมยอยที่ 12) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบานถ้ําตับเตาเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ํารูตะเคียน
หมูที่ 13 บานถ้ําตับเตากวาง 4 เมตร ยาว 1,280
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,120
ตารางเมตร ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม

อําเภอไชยปราการ

3,231,600

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 13) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานทุงขาวพวง หมูที่ 3 สายทางเขาพื้นที่การเกษตร
เดนปาหา ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร

อําเภอเชียงดาว

1,938,000

กิจกรรมยอยที่ 14) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟลทติก คอนกรีต พื้นที่ไมนอยกวา 4,200
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนสายหัว
เวียง – แมกอย บานแมกอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

อําเภอพราว

1,531,800

กิจกรรมยอยที่ 15) กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนก
รีต(ซอมแซมผิว Overlay Asphalitic concreteและ
ขยายผิวไหลทาง) สายบานบอ-บานตม หมูที่ 1-11
ต.น้ําแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม

อําเภอหางดง

4,300,000

กิจกรรมยอยที่ 16) 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
กิจกรรมยอยที่ 17) ซอมแซมผิวจราจรโดยการ
OVER LAY ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต สาย ชม.ถ.
16-003 บานดอยแกว หมูที่ 2 - บานแมเตี๊ยะ หมูที่
3 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง
5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอย
กวา 11,000 ตร.ม.

อําเภอแมออน

6,997,000

อําเภอจอมทอง

3,557,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 18) ปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิว
แอสฟลติกคอนกรีต หนาวัดเขื่อนผาก หมูที่ 1 ตําบล
เขื่อนผาก ถึง หมูที่ 5 บานโละปาตอง 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,ชวงที3่ ขนาดกวาง 5.00
เมตร ยาว 800เมตร หนา 0.05เมตร ถนนความ
ยาวรวม 1,915 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
10,290 ตารางเมตร

อําเภอพราว

3,828,700

กิจกรรมยอยที่ 19) กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนก
รีต หมูท7ี่ ,6 ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม เชื่อมถนนเลื่ยงเมืองสันปาตอง-หาง
ดง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,240 ตารางเมตร

อําเภอสันปาตอง

2,600,000

กิจกรรมยอยที่ 20) เสริมผิวทางดวยแอสฟลทติกคอ
นกรีต ถนนแมกลาง บานหลวง หมูท3ี่ ต.บานหลวง
ถึงบานแมกลางปาปู หมูที่ 1 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม ระยะทาง 0.960 กม. พื้นที่เสริมผิว
5,405 ตร.ม.

อําเภอจอมทอง

1,611,000

กิจกรรมยอยที่ 21) ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร
เลยดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕ ม. หนา
๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๐๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๕,๔๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลตําบลปาบง
กําหนด) สถานที่ดําเนินการบริเวณม.๔,๕ และ ๖ ต.
ปาบง เชื่อมตอ ม.๔ บ.ทาตนกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.
เชียงใหม

อําเภอสารภี

2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 22) กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลท
คอนกรีต (ASPHALT ONCRETE) แบบไมมีไหลทาง
บานไรบนหมูที่ ๒๓ ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม กวาง 5 ม. ระยะทาง 2,240 ม.
พื้นที่ดําเนินการไมต่ํากวา 11,200 ตร.ม.

อําเภอดอยหลอ

6,630,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 23) กอสรางผิวจราจรแบบแอสฟลต
ติกคอนกรีต (กวาง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา
0.05 เมตร)
กิจกรรมยอยที่ 24) ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร
เลยดวยแอสฟลทติกคอนกรีต (กวาง 5 เมตร ยาว
1,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,250 เมตร)

อําเภอแมริม

3,293,000

อําเภอแมริม

2,000,000

กิจกรรมยอยที่ 25) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานดงปางิ้ว หมูที่ 7 ตําบลมะขุนหวาน – บาน
สันหาวหมูที่ 7 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตรยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,000 ตร.ม.

อําเภอสันปาตอง

2,360,000

กิจกรรมยอยที่ 26) กอสรางถนน คสล.จากสี่แยก
สวนนายแดง คําภีระ บานปง หมูที่ 9 เชื่อม
ถนนลาดยางสายคุมขุนวางบานหัวฝาย หมูที่ 2
ปริมาณงาน กวาง 4.00 ม. ยาว 1,425 ม. หนา
0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,700 ตรม.

อําเภอแมวาง

2,883,900

กิจกรรมยอยที่ 27) กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ
กคอนกรีต (OverLay) ขนาดความกวางเฉลี่ย 6.00
เมตร ยาว 797.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 4,782.00 ตาราง
เมตร สถานที่กอสรางบริเวณหนาวัดสันกลางใต หมูที่
5 – หมูที่ 6 ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม

อําเภอสันกําแพง

2,037,000

กิจกรรมยอยที่ 28) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเทศบาล 12 บานแปลง 1 หมูที่ 2 ต.มืดกาอ.
ดอยเตา จ.เชียงใหม

อําเภอดอยเตา

9,500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 29) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay
ดวยแอสฟลทคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวาง
5.00-6.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ดําเนินการรวมไมนอยกวา 6,400.00 ตาราง
เมตรถนนเชียงใหม-ลําพูน ซอย 5 จากสี่แยกสถานี
ตํารวจภูธรแมปง หมูที่ 3 บานเสาหินถึงลําเหมือง
พญาคํา หมูที่ 4 บานสันปาเลียง ตําบลหนองหอย
อําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม

3,000,000

กิจกรรมยอยที่ 30) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในพื้นที่ ตําบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอย
สวนแกวหมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมพรอมลงดินไหลทางปรับถมตาม
สภาพพื้นที่

อําเภอสันทราย

2,120,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.9 โครงการที่ 9 เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะใน
อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to
Smart Industry 4.0)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

3

2

2

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

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
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม
2) ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1
3) ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ ๑
เชียงใหม

๒๖,๓๓๐,๐๐๐

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

2,930,000

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
เกษตรดวยงานวิจัย

๑.9.๑ กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ

กิจกรรมยอยที่ 1) สรางเครือขายผูประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
กิจกรรมยอยที่ 2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(Workshop)การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ/
การสรางตราสินคาและพัฒนาแบรนด

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ/การ
สรางศักยภาพดานการตลาด/การศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการหรือตลาดภายในประเทศ

๑.9.2 กิจกรรมหลักที่ 9.2 เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสู
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม (Triple S : Smart Farmer
Smart Material and Smart Food)

กิจกรรมยอยที่ 4) จับคูผลิตภัณฑกับนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น
กิจกรรมยอยที่ 5) การจัดเวทีเพื่อพบปะ Big brother
นําผูประกอบการพบปะกับสถานประกอบการหรือ
องคกรที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจ
กิจกรรมยอยที่ 6) จัดแสดงสินคาและจับคูทางธุรกิจ
ภายในประเทศ
กิจกรรมยอยที่ 7) จัดประชุมสรุปผลการดําเนิน
โครงการ
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและนําเสนอแผนการ
ดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการ
คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับ
สมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่
เหมาะสม
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดงานสัมมนาและพิธีเปดตัว
กิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ภารกิจขั้นตอนการ
ดําเนินกิจกรรมจํานวน ๑ วัน
กิจกรรมยอยที่ 4) คัดเลือกเกษตรกรรุนใหม (Smart
Farmer) และผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอยกวา ๕๐ คน
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
Smart Farmer รุนใหม และผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง
กิจกรรมยอยที่ 6) ศึกษาดูงานในประเทศและสราง
เครือขายระหวางกลุม Smart Farmer รุนใหมกับ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

3,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.9.3 กิจกรรมหลักที่ 9.3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด
ผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม Northern Thailand Food Valley

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดงานแสดงสินคาและ
ความกาวหนาดานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพสินคาอาหารและเกษตรแปรรูป จํานวน
1 ครั้ง โดยมีวิสาหกิจเขารวม ไมนอยกวา 100 ราย

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,000,000

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

2,500,000

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดกิจกรรม Business Matching
และ Mini Exhibition ภายในงานเพื่อใหเกิดการ
เชื่อมโยงดานการคาการลงทุนแกผูประกอบการใน
พื้นที่กับผูผลิตรายใหญระดับประเทศ

๑.9.4 กิจกรรมหลักที่ 9.4 สรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราว
ดวยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดกิจกรรมถายทอดองคความรู
ภายในงานโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใน
ระดับประเทศหรือระดับสากล
กิจกรรมยอยที่ 4) สรุปและประเมินผลการจัดงาน
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและนําเสนอแผนการ
ดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการ
คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับ
สมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่
เหมาะสม
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดสัมมนาเปดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค เปาหมาย และขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 4) คัดเลือกผูประกอบการเขารวม
กิจกรรม ไมนอยกวา 20 คน
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดกิจกรรม Ideation and
Market Validation
กิจกรรมยอยที่ 6) จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรู
และทักษะในประเด็นการใชวิธี Storytelling
กิจกรรมยอยที่ 7) จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรู
และทักษะในประเด็นPre-VC Coaching

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.9.5 กิจกรรมหลักที่ 9.5 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวย
กระบวนการธรรมชาติ

๑.9.6 กิจกรรมหลักที่ 9.6 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงเพื่อ
ตอบโจทยความตองการของตลาด AEC

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 8) จัดกิจกรรมการเจรจากับนักลงทุน
(Angel Investor) เพื่อสรางพันธมิตรทางธุรกิจและ
ขยายตลาดตอไปในอนาคต(ภายในประเทศ)
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและนําเสนอแผนการ
ดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการ
คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับ
สมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่
เหมาะสม
กิจกรรมยอยที่ 3) คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม
จํานวน ไมนอยกวา 30 ราย
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรู
และทักษะในประเด็นNatural Food ไมนอยกวา 18
ชั่วโมง
กิจกรรมยอยที่ 5 ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก
วิสาหกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวย
กระบวนการธรรมชาติ ไมนอยกวา 8 Man-days
กิจกรรมยอยที่ 6 ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ
กิจกรรมยอยที่ 7 จัดกิจกรรมสรางเครือขาย จํานวน
1 วัน
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและนําเสนอแผนการ
ดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการ
คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับ
สมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่
เหมาะสม
กิจกรรมยอยที่ 3) คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม
จํานวน ไมนอยกวา 30 ราย

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

5,000,000

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 4) ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก
วิสาหกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑเดิมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมไมนอยกวา 30 ผลิตภัณฑ

๑.9.7 กิจกรรมหลักที่ 9.7 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตาม
ความตองการของตลาดเปาหมาย

กิจกรรมยอยที่ 5) ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑและ
การเจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching)
ภายในประเทศ
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและนําเสนอแผนการ
ดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการ
คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับ
สมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่
เหมาะสม
กิจกรรมยอยที่ 3) คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม
จํานวน ไมนอยกวา 30 ราย
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรู
และทักษะในประเด็นนวัตกรรม (Innovation) การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ การสรางแบรนด/ตราสินคา
การตลาด มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะหปญหา จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพในการ
แขงขัน
กิจกรรมยอยที่ 6) จัด Design Workshop ระดม
ความคิดเพื่อคนหาเอกลักษณที่โดดเดนภายใตอัต
ลักษณ Chiang Mai Brand โดยการนําเอกลักษณแต
ละทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมมาสรางสรรคบรรจุภัณฑ
ใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

3,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ ๑ เชียงใหม

1,400,000

กิจกรรมยอยที่ 7) ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก
วิสาหกิจเพื่อออกแบบและพัฒนา บรรจุภัณฑจํานวน
30 ผลิตภัณฑ พรอมทั้งจัดทําตนแบบ 30 ชิ้น/
ผลิตภัณฑโดยบรรจุภัณฑจะตองคํานึงถึงประเด็นการ
ใชงานการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น เทคนิค
การผลิต เปนตน
๑.9.8 กิจกรรมหลักที่ 9.8 สรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย

กิจกรรมยอยที่ 1) การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบ
สารสกัด
กิจกรรมยอยที่ 2) การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางจากสารสกัดที่มีคุณภาพ
กิจกรรมยอยที่ 3) การออกแบบบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
กิจกรรมยอยที่ 4) การถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ตนแบบสูเชิงพาณิชยใหแกผูประกอบการ

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.10 โครงการที่ 10 ยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค (Chiang Mai Creative Innovation)

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

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

21

2

2

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)
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

กิจกรรมยอยที่ 1) วางแผนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) เปดรับสมัครรับสมัคร
ผูประกอบการใหมในอุตสาหกรรมสรางสรรคเขารวม
กิจกรรม

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

1) ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1
1) สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.10.2 กิจกรรมหลักที่ 10.2 ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม
เชิงสรางสรรค (Chiang Mai Creative Innovation Product)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดฝกอบรมในหัวขอ “3 Days
Chiang Mai Startup” เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และ
เรียนรูชีวิต Startup
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ในหัวขอ “60 Hr. Training for
Chiang Mai Startup”
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ในหัวขอ “48 Hr. Business Model”
กิจกรรมยอยที่ 6) จัดศึกษาดูงานเพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมไดเพิ่มประสบการณ
กิจกรรมยอยที่ 7) จัดกิจกรรม “1 Days Startup
Pitching” เพื่อใหผูเขารวมโครงการนําเสนอแผนกล
ยุทธแกนักลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 1) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) รับสมัครวิสาหกิจ ไมนอยกวา 100
ราย และคัดเลือกใหเหลือ ไมนอยกวา 50 ราย เพื่อ
เขารวมกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดฝกอบรมใหความรูการพัฒนา
รูปแบบการผลิตและความรูอื่นที่เกี่ยวของใหกับ
กลุมเปาหมาย
3.1) การบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับการสรางสรรค
และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให
ไดแนวคิด (Ideation) ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ที่ชัดเจน
3.2) การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ตางภูมิภาค) ที่
สามารถสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑเชิง
สรางสรรค
กิจกรรมยอยที่ 4) ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเฉพาะ
รายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับปรุงผลิตภัณฑ
เดิม ไมนอยกวา 50 ผลิตภัณฑ

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

งบประมาณ (บาท)
(14)

4,500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดสัมมนาเครือขายของระหวาง
ผูเขารวมกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนแนวคิด
การดําเนินธุรกิจ และสรางความสัมพันธ ซึ่งเปน
ชองทางในการขยายธุรกิจและสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูประกอบการ จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน
๑.10.3 กิจกรรมหลักที่ 10.3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทาง
การตลาดผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิงสรางสรรค “เทศกาลเชียงใหม
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค” (Chiang Mai Creative Innovation

๑.10.4 กิจกรรมหลักที่ 10.4 สงเสริมอัตลักษณและรอยเรียง
เรื่องราวเพื่อสรางมูลคาสินคา Gift & Lifestyle ดวยมัลติมีเดีย
(Identity and Storytelling for Digital Market)

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดหาสถานที่ นําเสนอรูปแบบและ
กําหนดแผนการดําเนินการจัดงาน
กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธเชิญชวนการจัดงาน
ผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดกิจกรรมภายในงาน Chiang
Mai Creative Innovation Festival
กิจกรรมยอยที่ 4) สรุปและประเมินผลการจัดการจัด
งาน
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําและนําเสนอแผนการ
ดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม
กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการ
คัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับ
สมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่
เหมาะสม
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดพิธีเปดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ภารกิจขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจของวิสากิจในกลุมสินคา Gift &
Lifestyle โดยการใชวิธี Storytelling ไมนอยกวา
100 ราย
กิจกรรมยอยที่ 5 คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม
จํานวน 20 ราย
กิจกรรมยอยที่ 6 จัดกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและ
รอยเรียงเรื่องราวเพื่อเพิ่มคุณคา และมูลคาในกลุม
สินคา Gift & Lifestyle สูตลาดดิจิทัล และเผยแพร
เรื่องราวผลิตภัณฑผานสื่อดิจิทัล ไมนอยกวา 20 ราย

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,000,000

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

2,500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 7 ติดตามและประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม
๑.11 โครงการที่ 11 พัฒนาความรวมมือดานการสงเสริม
อุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ ประเทศ
ญี่ปุน (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai
Chapter)

๑.11.๑ กิจกรรมหลักที่ 11.1 ยกระดับความเปนผูนําทางดานการ
ถนอมสินคาเกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยีพลาสมา(Plasma
Technology for Agricultural and Food Product)

8

2

2

กิจกรรมยอยที่ 1) ประชุมระดมสมองและพัฒนา
แนวทางประยุกตใชเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการถนอม
สินคาเกษตรและอาหาร ผานตัวแทนนักวิจัย
ภาคเอกชน ภาคการผลิต หรือภาคการเกษตร จากทั้ง
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ
กิจกรรมยอยที่ 2) วางแผนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมยอยที่ 3) ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับ
สมัครผูประกอบการเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การถนอมสินคาเกษตรและอาหารดวยเทคโนโลยี
พลาสมาใหกับผูประกอบการทั้ง 30 คน

กิจกรรมหลักที่ 11.1
ศูนยสงเสริม
จํานวนผูประกอบการที่
อุตสาหกรรมภาคที่ 1
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

๑๘,๕๐๐,๐๐๐

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

6,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 5) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(workshop) ในการทดลองใชเทคโนโลยีพลาสมาใน
สินคาตนแบบ (model) ใหกับผูประกอบการทั้ง 30
คน
กิจกรรมยอยที่ 6) ฝกการจัดทําแผนการตลาดและ
แนวทางการขอทุนสนับสนุน โดยผูเชี่ยวชาญทั้งจาก
จังหวัดเชียงใหม และจากจังหวัดมิเอะ ใหกับ
ผูประกอบการ 30 คน

๑.11.2 กิจกรรมหลักที่ 11.2 เชียงใหมผูนําอุตสาหกรรมอาหาร
สําหรับผูสูงอายุ (Chiang Mai Food for Aging Hub)

กิจกรรมยอยที่ 7) ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน
และประเมินผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดสัมมนาชี้แจงกิจกรรมและ
คัดเลือกวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 20
กิจการ
กิจกรรมยอยที่ 2) สํารวจและจัดทําขอมูลเทคโนโลยี
นวัตกรรม และความตองการผลิตภัณฑอาหาร
สําหรับผสูงอายุ ภายในประเทศ และตางประเทศ
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
เพิ่มมูลคาใหกับวิสาหกิจที่ผานการคัดเลือก พรอม
จัดทําขอมูลดานเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใชในการแปร
รูปสินคา ความเปนไปไดในการผลิตระดับอุตสาหกรรม
และแผนการตลาด โดยเนนผลิตภัณฑเฉพาะบุคคล
(personalized people)
กิจกรรมยอยที่ 4) ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ พรอมจัดทําตนแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
กิจกรรมยอยที่ 5) ทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อนําไปทดสอบตลาด
กิจกรรมยอยที่ 6) จัดทําขอมูลสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ
กิจกรรมยอยที่ 7) สงเสริมการจําหนายสินคาใน
ประเทศ และเพิ่มชองทางการจําหนายไปยังตลาด
กลุมเปาหมาย (Niche Market) เพื่อสรางการรับรู
ผลิตภัณฑ และสงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปนผูนํา
อุตสาหกรรมอาหารผูสูงอายุ

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

7,500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.11.3 กิจกรรมหลักที่ 11.3 ขยายโอกาสทางการตลาดและ
ความรวมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการคา การลงทุน กับ
จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thai Innovation Carnival
2020)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 8) ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน
และประเมินผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดประชุมระดมสมองเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม Mie - Thai Innovation
Carnival 2020
กิจกรรมยอยที่ 2) ประชาสัมพันธเชิญชวนวิสาหกิจใน
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป หรือ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หรืออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง
กิจกรรมยอยที่ 3) สัมมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือก
วิสาหกิจเพื่อเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 กิจการ
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดฝกอบรมดานการสรางแนวทาง
ทางการตลาดและเครือขายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
และการคา การลงทุน รวมกับจังหวัดมิเอะ ประเทศ
ญี่ปุน โดยผูเชี่ยวชาญทั้งจากจังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดมิเอะ
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดงาน Mie-Thai Innovation
Carnival 2020 โดยแบงออกเปน 4 โซน ดังนี้
- การจับคูธุรกิจ (Business Matching & Pitching)
- การออกบูธสินคาของผูประกอบการ
- Technology & Innovation Show
- Ecosystem สําหรับ SMEs
โดยมีวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ จํานวน 50 กิจการ
และวิสาหกิจที่มีศักยภาพจากจังหวัดมิเอะ ประ
เทศญีปุน จํานวน 20 กิจการ เขารวมงาน
กิจกรรมยอยที่ 6) ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน
และประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

งบประมาณ (บาท)
(14)

5,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
1.12 โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑสู
มาตรฐานสากล

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

15

2

2

1.12.1 กิจกรรมหลักที่ 12.1 การพัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/
ยกระดับใหมีมาตรฐาน สามารถเขารับการรับรอง/ขอใชตรา
สัญลักษณ/มาตรฐาน (Privince Brand (Chiang Mai Brand) /
Halal/Organic/GI)

1.13.1 กิจกรรมหลักที่ 13.1 ประชาสัมพันธการจัด Unseen
Lanna
1.13.22021
กิจกรรมหลักที่ 13.2 จัดงาน Unseen Lanna 2020
จํานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 7 วัน) 200 บูธ

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

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

สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม,
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 1 กิจกรรมอบรมใหความรูผูผลิต/
ผูประกอบการ
กิจกรรมยอยที่ 2 การสนับสนุนการใชตราสัญลักษณ
ผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม (CHIANG MAI BRAND)
กิจกรรมยอยที่ 3 การดําเนินการกระบวนการเพื่อให
สินคาไดรับเครื่องหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)

1.12.2 กิจกรรมหลักทื่ 12.2 กิจกรรมสรางเครือขายทางการคา
ระหวางผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม กับผูประกอบการ
คาภายในประเทศ
จํากนวน
4 ครัการส
้ง ครัง้ เสริ
ละ ม30
คน จํานวน 2 วัน
1.12.3
กิจกรรมหลั
ที่ 12.3
และขยายตลาดใน
ประเทศ โดยการนําผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติ
ในประเทศ
จํานวน 2กทีครั
้ง การสงเสริมความสัมพันธบานพี่
1.12.4 กิจกรรมหลั
่ 2.14
เมืองนอง(SISTER City)

1.12.5 กิจกรรมยอยที่ 12.5 การบริหารจัดการและติดตามผล
การดําเนินงาน
1.13 โครงการ Unseen Lanna 2020

กิจกรรมยอย
(๑1)

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม

2

2

12,250,000.00

367,300.00
125,700.00
107,000.00

กิจกรรมยอยที่ 1 สานสัมพันธบานพี่เมืองนอง จังหวัด
เชียงใหม กับ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน
กิจกรรมยอยที่ 2 สานสัมพันธบานพี่เมืองนอง จังหวัด
เชียงใหม กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

36

งบประมาณ (บาท)
(14)

รายไดจากการจําหนาย
สินคาผลิตภัณฑชุมชน
OTOP เพิ่มขึ้น

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

2,500,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
150,000.00
10,000,000.00

3,000,000.00
7,000,000.00

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

1.14 โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผานชองทาง Cross Border
E-commerce

35

2

2

1.14.1 กิจกรรมหลักที่ 14.1 พัฒนาผูประกอบการ SMEs
เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน CBEC

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมยอย
(๑1)

กิจกรรมยอยที่ 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 200
ราย
กิจกรรมยอยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
คัดเลือกผลิตภัณฑ 200 ราย
กิจกรรมยอยที่ 3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธสินคาพรอม
เนื้อหาภาษาจีนในรูปแบบวารสาร
กิจกรรมยอยที่ 4 การประชาสัมพันธผลิตภัณฑที่ผาน
การคัดเลือก

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน
(13)

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

สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม

งบประมาณ (บาท)
(14)
2,596,200.00

915,200.00
581,000.00
600,000.00
500,000.00
220,016,800

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัต
ลักษณทางวัฒนธรรม
1.โครงการของจั
งหวัด/กลุมจังหวัด (4)
๑.๑ โครงการที่ 1.โครงการสรางเสริมสุขภาวะและแกไข
ปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 ประชุมคณะทํางานสวน
ราชการจังหวัดเชียงใหมฯ
๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 สรางเครือขายสายเสริมพลัง
(MEET- Monitoring and Empowerment Evaluation Team)
๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ
คูมือ และขอมูลฯ
๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 จัดเวทีสื่อสารเผยแพร
สาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนานโยบายและมาตรการ วาดวย

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)
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แผนงานที่ 5
พัฒนาคุณภาพ
คนและสุขภาวะ
ใหเหมาะสมตาม
ชวงวัย และ
ความหลากหลาย
ของประชากร

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

1. ตัวชี้วัดระยะสั้น
- มีแนวทางการจัดการ
แกไขปญหาภาวะทุพ
โภชนาการ (อวน ผอม เตี้ย)
ระดับจังหวัด
2. ตัวชี้วัดระยะยาว
(ประเมินผลปการศึกษา
2563 - 2564)
- มีโรงเรียนเปนศูนย
แลกเปลี่ยนการเรียนรู การ
ขยายผล เผยแพร สู
สาธารณะ
- มีแนวทางการพัฒนาเชิง
นโยบาย และมาตรการ การ
แกไขปญหาภาวะทุพ
โภชนาการจังหวัดเชียงใหม

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1,920,000

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

146,000
474,000
400,000
900,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.๒ โครงการที่ ๒.โครงการเชียงใหมสังคมสูงอายุอยางมี
คุณภาพ

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

4

4

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

สํานักงานพัฒนาสังคม
1. จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับ
และความมั่นคงของมนุษย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดเชียงใหม
2. จํานวนครอบครัวที่มี
ผูสูงอายุไดมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
3. จํานวนเครือขาย
ผูสูงอายุและชุมชนที่มี
ความตระหนักในการดูแล
และการเขาสูสังคมผูสูงอายุ

แผนงานที่ 4
เสริมสรางความ
พรอมการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ

งบประมาณ (บาท)
(14)
5,945,300

4. จํานวนผูที่กําลังจะเขาสู
วัยผูสูงอายุ อายุตั้งแต
40-๕๕ ป ไดรับการพัฒนา
5. จํานวนธุรกิจเพื่อสังคม
ผูสูงอายุที่เกิดขึ้น
๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.1. การพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ
ใหอยูในสังคมอยางเปนสุขและพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการ
ดูแลผูสูงอายุ

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดสมัชชาผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

99,000

กิจกรรมยอยที่ 2)การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ “เติมรู
เตรียมพรอม กอนสูงวัย

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

238,500

กิจกรรมยอยที่ 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

176,500

กิจกรรมยอยที่ 4)จัดมหกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําป
256๓

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

378,600

กิจกรรมยอยที่ 5)จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุสู
สังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ ๕ มิติ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

537,600

กิจกรรมยอยที่ 6)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย
ดูแลผูสูงอายุกลางวัน (Day Care)

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

255,600

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.2.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒.2 พัฒนาธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ และ
ตลาดผลิตภัณฑและบริการเพื่อผูสูงอายุ

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 7)กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็ง
ครอบครัวผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

223,000

กิจกรรมยอยที่ 8)การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพชมรมผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

271,800

กิจกรรมยอยที่ 9)เวทีถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค
ความรู

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

91,200

กิจกรรมยอยที่ 1) สัมมนา “ธุรกิจเพื่อสังคม สรางความ
มั่นคงใหกับผูสูงอายุ”

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

143,100

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาการจัดการองคกร
สูธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

86,000

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

210,400

กิจกรรมยอยที่ 4) พัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อผูสูงอายุกับการ
สรางตลาดยุคใหม

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

85,200

กิจกรรมยอยที่ 5) การติดตามประเมินผล

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

107,200

กิจกรรมยอยที่ 6) การประชาสัมพันธธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

237,900

กิจกรรมยอยที่ 7) จัดงานมหกรรมSocial Enterprise ธุรกิจ
เพื่อผูสูงอายุ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

253,200

กิจกรรมยอยที่ 8) จัดประชุมสรุปและประเมินผลการดําเนิน
โครงการ

สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

77,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

๑.2.3 กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม
พัฒนากาวไกล สูความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 1) สัแรงงานผูสูงอายุตนแบบจังหวัดเชียงใหม
(ยกยองแรงงานผูสูงอายุที่เปนตนแบบและเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ )

สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

262,500

กิจกรรมยอยที่ 2) เตรียมความพรอมแกลูกจางกอนเขาสูวัย
เกษียณ

สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

200,000

กิจกรรมยอยที่ 3) สถานประกอบการตนแบบในการจาง
งานผูสูงอายุ
กิจกรรมยอยที่ 4) การบริการสุขภาพดวยภูมิปญญาลานนา
กิจกรรมยอยที่ 5) การทําผลิตภัณฑจากผลผลิตในทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 6) มหกรรม ๑๐๘ อาชีพ สงเสริมการจาง
งานผูสูงวัย

1.3 โครงการที่ 3.โครงการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
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แผนงานที่ 6
ลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคม
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

๑. มีการขับเคลื่อนกลไก
การทํางาน สงเสริม
บุคลากร และ/หรือ
กลุมเปาหมาย ใหมีความรู
ความเขาใจ ตระหนัก นอม
นําศาสตรพระราชาไปปรับ
ใชอยางเหมาะสม
ตลอดจนสนับสนุนการ
ทํางานเพื่อขยายผลไปสู
พื้นที่เพื่อสนองพระราชดําริ
(คาเปาหมาย: รอยละ 80
ของกลุมเปาหมาย)
2. มีการประชาสัมพันธ
การขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในรูปแบบ
ตางๆ อยางเหมาะสม (คา
เปาหมาย: อยางนอย 1
ประเภทและ/หรือ 1
ชองทาง)

100,000
229,100
151,900
1,530,000
12,066,340

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 1) ประชุมคณะกรรมการประสานงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

100,000

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

175,640

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

500,000

3. จํานวนของประชาชน
ในการเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น (คา
เปาหมาย: รอยละ 1)
4. มีการปกปกรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว (คา
เปาหมาย: อยางนอย 500
ตน)
5. มีการดําเนินการติดตาม
การขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(คาเปาหมาย: อยางนอย 2
ครั้ง)
๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1.กิจกรรมวางแผนการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม

๑.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2.กิจกรรมเสริมสรางองค
ความรูในการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจ๑.3.3
ังหวัดเชีกิยจงใหม
กรรมหลักที่ 3.3.กิจกรรมจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดํ
าริจังหวักดทีเชี่ 3.4.กิ
ยงใหมจกรรมปลูกปาเฉลิมพระ
๑.3.4 กิจกรรมหลั
เกียรติ

กิจกรรมยอยที่ 1) ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
อันสําคัญของสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

700,000
500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5.กิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

กิจกรรมยอยที่ 2) บํารุงรักษาตนไม โดยการมีสวนรวม

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

67,500

กิจกรรมยอยที่ 1) การอบรมเกษตรกรสูการพึ่งพาตนเอง

สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6
สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 7
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม

131,600

ที่ทําการปกคองอําเภอ
ฝาง
อําเภอทุกอําเภอ

1,719,500

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

1,190,000

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอยที่ 3) การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 4) การสนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมยอยที่ 5) การนอมนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ
กิจกรรมยอยที่ 6) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

๑.3.6 กิจกรรมหลักที่ 3.6.กิจกรรมแสดงนิทรรศการ
ผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหมเชียงใหม
๑.3.7 กิจกรรมหลักที่ 3.7 กิจกรรมศึกษาดูงานการ
ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ตนแบบทุกมิติ
๑.3.8 กิจกรรมหลักที่ 3.8 กิจกรรมการบริหาร
จัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

800,000
890,100

1,250,000

1,500,000
1,500,000
1,042,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

1.4 โครงการที่ 4. โครงการการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
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แผนงานที่ 6
ลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคม
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

๑. มีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหมและคณะทํางาน
ประสาน
การดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5
ปที่หก (1 ตุลาคม 2559
– 30 กันยายน 2564)
เพื่อวางแผนการ
ดําเนินการขับเคลื่อน กํากับ
และติดตาม
การดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(คาเปาหมาย : อยางนอย
3 ครั้ง)

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

1,630,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

32,400

2. มีการจัดนิทรรศการใน
งานการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(คาเปาหมาย : จํานวน 1
ครั้ง)
3. มีการจัดแสดงผลการ
ดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม
ของสถานศึกษาและ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม (คาเปาหมาย :
จํานวน 1 ครั้ง)
4. มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน/ความกาวหนา
การดําเนินงานขับเคลื่อน
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม
๑.4๑ กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมวางแผนการ
สนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

กิจกรรมยอยที่ 1) ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

กิจกรรมยอยที่ 2) ประชุมคณะทํางานประสานการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ปที่หก (1
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

๑.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการใน
งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดํ
าริ สมเด็
จ-พระเทพรั
ดาฯ
๑.4.3 กิจกรรมหลั
กที่ 4.3
กิจกรรมจัตนราชสุ
ดแสดงผลการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดํ
าริ สมเด็กทีจ่พระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯรวบรวม
๑.4.4 กิจกรรมหลั
4.4 กิจกรรมติ
ดตาม
ขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพื
นเนื่องมาจากพระราชดํ
ริ สมเด็าหลั
จ-พระเทพ
1.5ชอัโครงการที
่ 5.1 สงเสริมาการนํ
กคุณธรรม
จริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต

๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 การพัฒนาศักยภาพของ
พระภิกษุในการบริหารจัดการวัด
๑.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.2 การฝกอบรมผูนําชุมชน
เพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน
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แผนงานที่ 3
สงเสริมคุณธรรม
จิตสาธารณะ
และประชารัฐ

๑.พระภิกษุซึ่งเขารวม
กิจกรรมเปนผูมีความรู
ความเขาใจในการบริหาร
จัดการวัดไดอยางถูกตอง
ไมนอยกวารอยละ ๙๐
๒. ผูนําชุมชนซึ่งเขารวม
กิจกรรมเปนผูมีความรู
ความเขาใจในการสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชน
สามารถนําหลักคุณธรรม
จริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใชใน
การดําเนินชีวิตไดอยาง
ถูกตอง ไมนอยกวารอยละ
๙๐

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

67,600

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
สนง.พระพุทธศาสนา
จ.เชียงใหม

800,000

สนง.พระพุทธศาสนา
จ.เชียงใหม
สนง.พระพุทธศาสนา
จ.เชียงใหม

480,000
250,000
1,103,000

383,000
720,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

1.6 โครงการที่ 6.1 โครงการสรางความเปนธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
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แผนงานที่ 6
ลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคม
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

1.แรงงานนอกระบบ
แรงงานคนพิการ
ผูประกอบการ เครือขาย
แรงงานนอกระบบ ที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะ ฝมือ มี
ความรูความเขาใจกฎหมาย
คุมครองแรงงาน มี
หลักประกันสังคม เพิ่มขึ้น
2.รอยละของจํานวนผูผาน
การอบรมมีการนําความรูที่
ไดรับนําไปถายทอดใหแก
ประชาชนในชุมชนได และ
มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหสํานักงานยุติธรรม
จังหวัดทราบ
3.เปาหมายระยะแรก ให
ความรูกฎหมายแก
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน
๑๐ อําเภอ จํานวน
๑,๐๐๐ คน ประชาชนใน
พื้นที่ มีความรูความเขาใจ
กฎหมายดานการบังคับคดี
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
เกิดเครือขายใหความรู
กฎหมายดานการบังคับคดี

สํานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม

2,937,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.6.๑ กิจกรรมหลักที่ 6.1 สรางพลังเครือขาย
แรงงานลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 1) มหกรรมรวมพลคนอาสาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 2) เสริมสรางความรูดานการคุมครอง
แรงงานและความปลอดภัยในการทํางานแกผูรับงานไปทําที่
บาน และแรงงานภาคเกษตรกรรม
กิจกรรมยอยที่ 3) การขยายความมั่นคงใหกับแรงงานนอก
ระบบดวยมาตรา 40

๑.6.2 กิจกรรมหลักที่ 6.2 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานการเปนวิทยากรใหกับคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน
เครือขายยุติธรรมชุมชน และผูนําชุมชน
๑.6.3 กิจกรรมหลักที่ 6.3 การสรางการรับรูดาน
กฎหมายดานการบังคบคดีและกฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม

1,017,000

สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
สนง.ยุติธรรม จังหวัด
เชียงใหม

200,000

สนง.บังคับคดี จังหวัด
เชียงใหม

120,000

1,000,000

600,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
1.7 โครงการที่ 7.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)
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แผนงานที่ 1
พัฒนาสู
ศูนยกลาง
การศึกษาของ
ภูมิภาคดวยความ
เปนเลิศ
ดานการศึกษา
และการเรียนรู
ตลอดชีวิต

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)
1. รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะดานภาษาที่มีความ
จําเปนในการสื่อสารและ
การประกอบอาชีพ มี
ทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. รอยละ 90 ของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมมีความพรอม
กอนสูตลาดแรงงานใน
ประเทศและกลุมประเทศ
อาเซียน
3. จังหวัดเชียงใหมที่
ฐานขอมูลทางการศึกษา
(Big Data)
4. สามารถสรางกิจกรรม
การเรียนรูแบบสตีมเพื่อ
สรางนวัตกรรมลานนา ที่
มุงสรางนวัตกรรมเชิงพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ไมต่ํากวา
6 ชุดกิจกรรม และครูใน
เขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับ
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการ
จัดการเรียนรูดวยกรอบ
แนวคิดแบบสตีมเพื่อสราง
นวัตกรรมลานนา ไมนอย
กวา 200 คน

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม

29,280,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม

157,950

5. ไดรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดาน
สุขภาพและความเปนอยูสู
การจัดการศึกษาทามกลาง
สังคมผูสูงอายุชาวไทยและ
ตางประเทศที่อาศัยอยูใน
จังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะ
ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานผาน Active
Learning เพื่อเตรียม
ความพรอมสูการเปน
Smart City ของจังหวัด
เชียงใหม
๑.7.๑ กิจกรรมหลักที่ 7.1 สการพัฒนาทักษะดาน
ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ

๑.7.2 กิจกรรมหลักที่ 7.2 การพัฒนาความพรอม
ของนักเรียน นักศึกษา กอนสูตลาดแรงงานในประเทศและกลุม
ประเทศอาเซี๑.7.3
ยน กิจกรรมหลักที่ 7.3 การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม (Big Data)

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดซื้อจัดจางระบบและฮารดแวรระบบ
พรอมอบรมการใชงานและบํารุงรักษาระบบ
กิจกรรมยอยที่ 2) Let Language Leads Your Life
กิจกรรมยอยที่ 3) English for fun ตลาดหรรษา
กิจกรรมยอยที่ 4) Be a Cultural Ambassador through
English Communication
กิจกรรมยอยที่ 5) Inspiration in English for Fun Camp

117,500
102,500
334,850

กิจกรรมยอยที่ 6) No Boundaries for Speaking English
& Chinese
กิจกรรมยอยที่ 7) English for Airframe

117,500

กิจกรรมยอยที่ 1) จัดซื้อจัดจางระบบและฮารดแวรระบบ
พรอมอบรมการใชงานและบํารุงรักษาระบบ
กิจกรรมยอยที่ 2) จัดประชุมหัวหนาสวน/หนวยงาน
ทางการศึกษาภาครัฐ/ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในจังหวัดเชียงใหม

334,850

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม

334,850
2,780,000
5,800,000
100,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

50,000

กิจกรรมยอยที่ 3) ประชุมคณะกรรมการกําหนด TOR
ระบบ/Hardware ระบบ
กิจกรรมยอยที่ 4) ติดตามประเมินผลโครงการ

๑.7.4 กิจกรรมหลักที่ 7.4 การพัฒนาครูและนักเรียน
ดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา (Teacher
and Student๑.7.5
development
Framework
กิจกรรมหลักbyที่ STEAM
7.5 การบู
รณาการพัฒfor
นา the
ทรัพยากรมนุษยดานการดูแลสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัย
อยูในจังหวัดเชียงใหม

๑.7.6 กิจกรรมหลักที่ 7.6 การพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอม
สูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสู
การจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและ
ตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม

50,000
4,500,000
1,075,500

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการสรางและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการ
จัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและ
ตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม

1,082,000

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมการพัฒนา Application สําหรับ
เยาวชน ประชาชน ในการใหขอมูลดานสุขภาพและความ
เปนอยูสําหรับผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยู
ในจังหวัดเชียงใหม

1,324,000

กิจกรรมยอยที่ 4) การขยายผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลาง
สังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
เชียงใหม

2,518,500

กิจกรรมยอยที่ 1) การวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนที่จะ
เปนพลเมือง Smart City ของจังหวัดเชียงใหม และ
สมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการ
เปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม

1,461,500

กิจกรรมยอยที่ 2) การหาแนวทาง/รูปแบบในการพัฒนา
คุณลักษณะของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะ
เปนพลเมือง Smart City ของจังหวัดเชียงใหม

957,000

กิจกรรมยอยที่ 3) การสรางและพัฒนารูปแบบในการจัด
การศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active
Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City
ของจังหวัดเชียงใหม

2,035,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ
(8)

ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13)

4,046,500

กิจกรรมยอยที่ 4) สงเสริมคุณลักษณะของผูเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเปนพลเมือง Smart City ของ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๐ โรงเรียน

1.8 โครงการที่ 8.1 โครงการเดินตามรอยเทาพอ

๑.8.1 กิจกรรมหลักที่ 8.1 จัดฝกอบรมประชาชน
จํานวน 8 รุน

28
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แผนงานที่ 6
ลดความเหลื่อม
ล้ําของสังคม
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ผูเขารวมโครงการมี
ความรูและสามารถ
นําไปใชประกอบอาชีพได
2. ผูเขารวมโครงการ
สามารถสรางรายไดเพิ่ม ๓.
ผูเขารวมโครงการสามารถ
ไปขยายผลตอในพื้นที่
กิจกรรมยอยที่ ๑ อบรมศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรียและ
การเพาะเมล็ดพันธุ
กิจกรรมยอยที่ ๒ อบรมและสงเสริมเลี้ยงปลาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอยที่ 3 อบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงไก
พื้นเมืองพันธุกระดูกดํา
กิจกรรมที่ ๔ อบรมและสงเสริมเลี้ยงหมูปาและสุกรพันธุ
เหมยซาน
กิจกรรมที่ ๕ อบรมและสงเสริมเลี้ยงเปดพันธุไข
กิจกรรมที่ ๖ อบรบและสงเสริมเพาะเลี้ยงกบนา
กิจกรรมที่ ๗ อบรบและการเพาะเห็ดนางฟา
กิจกรรมที่ ๘ อบรบและสงเสริมเลี้ยงจิง้ โกรง

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
(14)

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม

4,692,000

มณฑลทหารบก ที่ 33

593,600
1,094,800
614,100
662,100
517,600
425,600
298,600
485,600
59,573,640

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนา
ทรัพโครงการของจั
ยากรธรรมชาติ
และสิ
ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยี
๑.
งหวั
ด/กลุ่งแวดล
มจังหวัอดม (4)
๑.1 โครงการที่ 1 ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน

๑.1.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 ปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ํา

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

6

5

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

1

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

1. รอยละของพื้นที่ไดรับการ
พัฒนาดานการอนุรักษดินและ
น้ําที่ไดจัดทําตามมาตรการใน
การอนุรักษดินและน้ําให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รอยละ
75
2. พื้นที่สูงไดรับการสงเสริม
การอนุรักษดินและน้ํา จํานวน
๕ แหง
3. รอยละของจํานวนเกษตรกร
ไดรับการสงเสริมใหไดรับ
ความรูดานการปรับปรุงบํารุง
ดิน รอยละ 75
4. จํานวนเขื่อนปองกันตลิงที่
ไดรับการกอสรางเพื่อลดการกัด
เซาะตลิ่ง 4 แหง
กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลําหวย
แมโปง บานหวยอาง ม.6
ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด
กิจกรรมยอยที่ 2) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง
บานสหกรณนิคมหัวงาน หมู 7 (ระยะที่ 1) ตําบลแม
แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 3) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง
บานลองปูหมน หมู 11 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 4) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํา
ขาน บานตนแหนนอย หมู 7 (ระยะที่ 1) ตําบลทาวัง
พราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)

1. สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6
2. สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหม
3. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
4. สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม

47,602,000

9,290,000

15,100,000

5,900,000

14,250,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหารโครงการและติดตาม
ประเมินผล

๑.1.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 เผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดิน
ใหชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

๑.1.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 จัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน

๑.1.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดม
สมบูรณของดิน

กิจกรรมยอยที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูดานการอนุรักษดินและ
น้ําใหชุมชน พื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 พื้นที่
กิจกรรมยอยที่ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการ
เพาะหญาแฝกในชุมชนพื้นที่สูง
กิจกรรมยอยที่ 3) สนับสนุนการจัดทําแปลงเพาะหญา
แฝกในชุมชนพื้นที่สูง
กิจกรรมยอยที่ 4) การบริหารโครงการและติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 1) วางแผนการวางระบบอนุรักษดิน
และน้ําตามมาตรการอนุรักษดิน และน้ําใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
กิจกรรมยอยที่ 2) จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
ประกอบดวย คูรับน้ํารอบเขา รวมกับการปลูกหญา
แฝก บอดักตะกอนดิน
กิจกรรมยอยที่ 3) การสาธิตและถายทอดองคความรู
ดานการอนุรักษดินและน้ําและการทําการเกษตรกรรม
ในพื้นที่สูงชัน
กิจกรรมยอยที่ 1) การสงเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อ
จัดทําปุยพืชสดและการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ
กิจกรรมยอยที่ 2) การสาธิตไถกลบปอเทืองเพื่อ
ปรับปรุงบํารุงดิน

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

100,000

251,000

251,000
600,000
110,000
สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6

140,000

1,080,000

50,000

สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6

300,000

180,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.2 โครงการที่ 2 จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา

๑.2.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.1 จัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อ
แกปญหาคลองแมขา

๑.2.๒ กิจกรรมหลักที่ 2.2 การเฝาระวังตรวจและบังคับใช
กฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษและสรางเครือขายเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)
3

5

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

2

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)
1.พื้นที่ระบบนิเวศตนน้ําที่
ไดรับการฟนฟู
2.จํานวนปริมาณแหลงเก็บน้ํา,
แหลงระบายน้ําไดรับการพัฒนา
2 แหง
3.พื้นที่ตนแบบที่มีระบบแจง
เตือนภัยทางธรรมชาติเละมลพิษ
4.คุณภาพน้ําในพื้นที่เปาหมาย
ไดรับการฟนฟู

กิจกรรมยอยที่ 1) ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะที่ 1
พรอมอาคารประกอบ
กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาแกมลิงศูนยฝก รด.มทบ. 33
พรอมอาคารประกอบ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) ตรวจและบังคับใชกฎหมายกับ
แหลงกําเนิดมลพิษและตรวจ ติดตามการดําเนินงาน
ตามคําสั่งทางการปกครอง
กิจกรรมยอยที่ 2) ตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองแมขา
กิจกรรมยอยที่ 3) ฝกอบรมเชิงเทคนิคใหกับ
แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้งเกินคามาตรฐานและ
การบังคับใชกฎหมายกับ แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบาย
นํ้าทิ้งเกินมาตรฐาน
กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมสรางเครือขายการมีสวนรวม
และเฝาระวังคลองแมขา

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
1. โครงการ
ชลประทานเชียงใหม
สํานักงานชลประทานที่
1
2. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16
3. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
4. สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล สาขา
ภาคเหนือตอนบน
5. สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 1
6. ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม

54,932,100

โครงการชลประทาน /
สนง.ชลประทานที่ 1
โครงการชลประทาน /
สนง.ชลประทานที่ 1

20,000,000

สํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 1

20,000,000

250,000

50,000
100,200

154,400

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.2.3 กิจกรรมหลักที่ 2.3 เตรียมความพรอมเพื่อการเตือนภัย
สถานการณน้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลมแหลงทองเที่ยวในอุทยาน
แหงชาติ

๑.2.4 กิจกรรมหลักที่ 2.4 ปรับปรุงระบบนเวศตนน้ํา

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 5) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายการ
มีสวนรวมและภาคสวนที่เกี่ยวของ
กิจกรรมยอยที่ 6) อบรมพัฒนาเครือขายการมีสวนรวม
และเฝาระวังคลองแมขา
กิจกรรมยอยที่ 7) จัดกิจกรรมสืบชะตาคลองแมขา
“แมขา สายน้ํา สายเลือด คนเชียงใหม”
กิจกรรมยอยที่ 8) กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่อง
ในวันสิ่งแวดลอมโลก 5 มิถุนายน
กิจกรรมยอยที่ 9) กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธ “เรา
รักษคลองแมขา” เนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ําคู
คลองแหงชาติ 20 กันยายน
กิจกรรมยอยที่ 10) กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่อง
ในวันสิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม
กิจกรรมยอยที่ 11) กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่อง
ในวันสําคัญตาง ๆ
กิจกรรมยอยที่ 12) กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูผานสื่อ
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดสัมมนาและฝกอบรมเพื่อใชใน
การดําเนินการจัดฝกอบรมให ความรูเจาหนาที่ในการ
ใชเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน Reatime Rain Guage
กิจกรรมยอยที่ 2) จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน
Reatime Rain Guage จํานวน 35 เครื่อง
กิจกรรมยอยที่ 1) ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา
กิจกรรมยอยที่ 2) เพาะชํากลาแฝก
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดกิจกรรมตนน้ําสัญจร
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดทําปายแนวเขตปาอนุรักษตนน้ํา
โดยชุมชนมีสวนรวม
กิจกรรมยอยที่ 5) เครือขายอนุรักษตนน้ํา 1 เครือขาย
กิจกรรมยอยที่ 6) ฝกอบรมการอนุรักษดินและน้ําใน
พื้นที่ตนน้ํา
กิจกรรมยอยที่ 7) ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
100,200
100,200
100,000
100,000
100,000

100,000
175,000
100,000
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

55,000

1,260,000
สํานักบรหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

2,673,000
483,000
160,000
90,000
80,300
107,600
92,800

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.2.5 กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําใน
คลองแมขาโดยเทคโนโลยีดิจิทัล

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 1) สํารวจจุดที่จะวางเครื่องมือเฝาระวัง
กิจกรรมยอยที่ 2) วิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

๑.2.6 กิจกรรมหลักที่ 2.6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําชุมชน

กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําตาม
จุดตางๆ ดวยนวัตกรรมดิจิทัล
กิจกรรมยอยที่ 4) ทดสอบติดตั้งเครื่องมือและระบบ
ใหกับหนวยงานนํารอง
กิจกรรมยอยที่ 5) อบรบการใชระบบแจงเตือน
คุณภาพน้ําในคลองแมขา
กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อการเกษตร จากสะพาน เขาหมูบาน หมูที่ 1
บานกลาง ถึงฝายทดน้ําลําเหมืองสะหรี หมูที่ 5 บาน
สารภี ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 2) กอสรางฝายน้ําลน ลําเหมืองแมทา
ชาง หมูที่ 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 3) กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานขวงเปาใต หมูที่ 6 บานขวงเปา หมูที่ 19
ต.บานแปะ
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 4) กอสรางพนังกันดินรูปตัวยู ลํา
เหมืองแมด บานรวมน้ําใจขวงเปา ม.11 ต.ขวงเปา
(เขตเทศบาลตําบลจอมทอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 5) ขุดลอกลําหวยโปงขอย หมู 2 ต.แม
ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ/
สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลสาขา
ภาคเหนือตอนบน

50,000
525,000

420,000
184,000
20,400
ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม

2,000,000

278,000
2,046,000

2,441,000

536,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.3 โครงการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1 การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)
1

5

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

2

กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมการจัดการไฟปา ตาม
มาตรการปองกันเพื่อลดปญหาการเกิด
มลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่โลงในพื้นที่ของ
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการลาดตระเวน เฝาระวัง
และดับไฟปา
กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมศูนยอํานวยการสั่งการ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม)
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมการบริหารจัดการ
อํานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการ
ปฏิบัติงานดานมลพิษหมอกควันไฟปาในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)

จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศ 1. สํานักงาน
เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง ทรัพยากรธรรมชาติ
(จํานวน 13 วัน)
และสิง่ แวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
2. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16
3. สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1
4. สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 6
5. สํานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม
6. ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม
7. สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม

14,152,100

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

1,311,000

2,630,000
105,500

158,300

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.3.๒ กิจกรรมหลักที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปา
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ

๑.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ
พลังงานอยางมีสวนรวม

๑.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4 การลดปญหาหมอกควันจากการปรับ
ทัศนคติเกษตรกร เพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบ
อนุรักษดินและน้ํารวมกับการทําการเกษตรตามแนวทางศาสตร
พระราชา

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมการประชาสัมพันธปองกัน
และแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาการเผยแพร
ขอมูลผานสื่อตางๆ
กิจกรรมยอยที่ 6) การบริหารโครงการ และติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําแนวกันไฟ มิใหลุกลามเขาไป
ในเขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ

กิจกรรมยอยที่ 1) โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนอาจารย
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวมศึกษาดูงานศูนย
การเรียนรูดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กิจกรรมยอยที่ 2) สนับสนุนใหเกิดโครงงาน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดานพลังงาน เพื่อลดการเผา
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โลงแจง

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
500,000

416,000
สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1/
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

1,850,400

สนง.พลังงานจังหวัด
เชียงใหม

997,200

1,200,000

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมนําเสนอผลงานโครงงาน
ของนักเรียนแตละโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวคิดดานการจัดการพลังงานในสถานศึกษา

241,000

กิจกรรมยอยที่ 4) สรุปการติดตามและการประเมินผล
โครงการ
กิจกรรมยอยที่ 1) การวางแผนพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่
ปลูกรวมกับการทําความเขาใจรวมกับเกษตรกร และ
ออกแบบสํารวจออกแบบ
กิจกรรมยอยที่ 2) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวโพด
เชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดิน
และน้ําเพื่อลดปญหาหมอกควัน
กิจกรรมยอยที่ 3) การสงเสริมสาธิตการทําการ
เกษตรกรรมตามศาสตรพระราชา

312,000
สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6

200,000

1,485,000

145,700

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)

๑.3.5 กิจกรรมหลักที่ 3.5 เสริมสรางความรู ความเขาใจการ
ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน

กิจกรรมยอยที่ 1) ลงพื้นที่เสริมสรางความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชน และสามารถการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนํา
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาหมอก
ควันไฟปาอยางยั่งยืน

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม

๑.3.6 กิจกรรมหลักที่ 3.6 สรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตร
ปลอดการเผาเพื่อแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 1) ถายทอดความรูปรับเปลี่ยนการผลิต
จากพืชเชิงเดี่ยวเปนการปลูกไมผล/ไมยืนตน
กิจกรรมยอยที่ 2) สนับสนุนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปลูกพืช
กิจกรรมยอยที่ 3) สรางการรับรูการผลิตไมผล/ไมยืน
ตนที่แปลงเกษตรกรตัวอยาง เพื่อมาปรับใชในพื้นที่
ผูนํากลุมเกษตรกร พรอมดวยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมยอยที่ 4) การประชาสัมพันธ การติดตาม/
ประเมินผลและจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

๑.4 โครงการที่ 4 สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๑.4.๑ กิจกรรมหลักที่ 4.1 สรางการมีสวนรวมของประชาชนใน
การดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทําระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน

2

5

3

575,000
460,000
151,500

113,500

1. ราษฎรผูยากไรมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
2.ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่
เปาหมายไดรับการฟนฟูรักษา
3. มีศูนยการเรียนรูดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 1 แหง เพื่อ
เผยแพรองคความรู

กิจกรรมยอยที่ 1) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนปา
ประชารัฐ" เพื่อความสุขของคนไทย

1,300,000

1. สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไม ที่ 1
(เชียงใหม)
2. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16
(เชียงใหม)
3. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
4. สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมือง
งาม อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

30,355,500

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

2,145,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.4.๒ กิจกรรมหลักที่ 4.2 อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๑.4.3 กิจกรรมหลักที่ 4.3 ปลูกปาทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อประโยชนใชสอยดวยศาสตรพระราชา (ปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง)
๑.4.4 กิจกรรมหลักที่ 4.4 จัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา -คอกมา

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 2) การสงเสริมใหทองถิ่นพัฒนา
เครือขายดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมยอยที่ 3) การบริหารโครงการและติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 1) การสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่
ทําไรหมุนเวียน
กิจกรรมยอยที่ 1) ปลูกไม 3 อยางประโยชน 4 อยาง
250 ไร
กิจกรรมยอยที่ 2) ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีว มณฑลแมสา-คอกมา
กิจกรรมยอยที่ 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดัน
การนําระบบจายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for
Ecosystem Services: PES) มาใหในพื้นที่สงวนชีว
มณฑลแมสา-คอกมา จํานวน 2 ครั้ง

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
1,232,000

94,000
สํานักบรหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16
สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1
สํานักบรหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

กิจกรรมยอยที่ 1) การจัดอบรมสรางจิตสํานึกและสราง
เครือขายการมีสวนรวมใน การเพิ่มศักยภาพการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการสงเสริมการปลูกปา 3
อยาง ประโยชน 4 อยาง

1,295,000
100,000
15,876,000
52,400

กิจกรรมยอยที่ 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนการฟนฟูสิ่งแวดลอมพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสาคอกมา แบบมีสวนรวม จํานวน 6 ครั้ง
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขาย
ชุมชนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา จํานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดทําจุลสารพื้นที่สงวนชีวมณฑล
แมสา-คอกมา รายไตรมาส
กิจกรรมยอยที่ 6) จัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อ
ประชาสัมพันธและถอดบทเรียนการ
ปฏิบัติงานพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา เผยแพร
ในระดับสากล
๑.4.5 กิจกรรมหลักที่ 4.5 เพิ่มศักยภาพการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวชายแดน

5,000,000

152,700

101,800
80,000
250,000

สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

1,210,000

621,600

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมบริหารโครงการ และ
ติดตามประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 1) การอนุรักษดินและแหลงน้ํา โดย
การสรางฝายชะลอน้ํา แบบ
ทองถิ่นเบื้องตน หรือ"ฝายแมว"
กิจกรรมยอยที่ 2) การอนุรักษดินและแหลงน้ํา โดย
การสรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบี้ยน ชนิดหินทิ้ง
และเทปูนทับดานบน

๑.4.6 กิจกรรมหลักที่ 4.6 อนุรักษ ฟนฟูสนับสนุนชุมชน ในการ
สรางปา เพิ่มรายได ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
145,000
สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16/สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูง
สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ หวยเมือง
งามอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมจัดซื้อกลาไม สนับสนุน
ชุมชน เพื่อสรางปาและเพิ่มรายได
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมสงเสริมการปลูกหวาย
๑.5 โครงการที่ 5 พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)

๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให
พึ่งพาตนเองไดบนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4

5

3

300,000

500,000

1. เกิดหมูบานที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Eco Village)
เพิ่มขึ้น 2 หมูบาน
2. ยกระดับการเปนแหลง
ทองเที่ยวหมูบานเชิงนิเวศ
จํานวน 3 หมูบาน
3. ยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรม สูการเปนโรงงาน
อุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Factory) สถานศึกษาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 3
สถานศึกษา
กิจกรรมยอยที่ 1) การเสริมสรางองคความรู สูการเปน
หมูบานเชิงนิเวศตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอยที่ 2) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
เพื่อพัฒนาใหเปนหมูบานเชิงนิเวศ
กิจกรรมยอยที่ 3) สงเสริมชุมชนตนแบบที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

500,000

1. สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
2. สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16
3. สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

700,000
10,013,900

112,400
152,400
112,400

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.5.๒ กิจกรรมหลักที่ 5.2 การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน

๑.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (Eco Tourism)

๑.5.4 กิจกรรมหลักที่ 5.4 การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมสูเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco lndutrial Town)

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 4) สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ในการจัดทํา
โครงการ พัฒนาหมูบานใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Eco Village)
กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหารโครงการ และการ
ติดตามประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาฐานองคความรูทองถิ่นภูมิ
ปญญาชาวบาน

กิจกรรมยอยที่ 2) สงเสริมและสนับสนุนการกอตั้ง
ศูนยภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง
กิจกรรมยอยที่ 3) การถายทอดเผยแพรและพัฒนาตอ
ยอดองคความรูภูมิปญญา ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กิจกรรมยอยที่ 4) การบริหารโครงการและติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 1) การสรางความรูและทักษะดานการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)
กิจกรรมยอยที่ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริม
สรางอาชีพใหชุมชนภายใตกรอบ “ชุมชนทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (Eco Tourism)”
กิจกรรมยอยที่ 3) การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพื้นที่เปาหมาย
กิจกรรมยอยที่ 4) การประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ (Eco Tourism)
กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหารโครงการ และติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco lndutrial Town)
กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาและยกระดับโรงงาน
อุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
360,000

476,000
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

231,000

268,500

750,000

496,000
สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติฯและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหมสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16

506,400
114,600

1,710,000
100,000
265,000
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

1,350,000
1,486,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.5.5 กิจกรรมหลักที่ 5.5 สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Eco School)

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมยอยที่ 2) การถายทอดความรูการดําเนินงาน
สถานศึกษาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Eco School)
กิจกรรมยอยที่ 3) ตอยอดการดําเนินงานสถานศึกษาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School) จํานวน 3 แหง
กิจกรรมยอยที่ 4) การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 5) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรมบริหารโครงการและ
ประเมินผล

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
สํานักงานทรัพยากร
ธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอม

100,500
169,600

351,600
80,200
281,300
540,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.6 โครงการที่ 6 การจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีและ
การอนุรักษพลังงาน

๑.6.๑ กิจกรรมหลักที่ 6.1 สงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษ
อาหารและมูลสัตวระดับครัวเรือน

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)
5

5

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

4

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)
๑. ชุมชนลดปญหาขยะตาม
สภาพปญหาของพื้นที่ได 4
ชุมชน
๒. ลดขยะของเสียจาก
ครัวเรือนนํามาผลิตเปนพลังงาน
เทียบเทาแกสหุงตม (LPG)
3,000 ถัง
๓. ลดการเผาขยะจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โลง
แจง 6 ตัน เพื่อนํามาผลิตเปน
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนใน
ระดับครัวเรือน
๔. ชุมชน/ประชาชน
กลุมเปาหมายเกิดความ
ตระหนักรู ความเขาใจ และ
จิตสํานึก ในการจัดการขยะ
อนุรักษพลังงาน และใสใจ
สิ่งแวดลอม
๕. สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมทุกแหง (20 แหง) มี
การจัดตั้งและดําเนิน การ
ธนาคารขยะรีไซเคิล

กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีการผลิต
แกสชีวภาพจากเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย
กิจกรรมยอยที่ 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพจากเศษอาหาร หรือ
ขยะอินทรีย
กิจกรรมยอยที่ 3) ติดตั้งระบบผลิตแกสชีวภาพระดับ
ครัวเรือนใหกับชุมชนหรือครัวเรือนทั้ง ๒๕๐ แหง
กิจกรรมยอยที่ 4) จัดอบรมวิธีการใชงานและ
บํารุงรักษาระบบผลิตแกสชีวภาพจากเศษอาหารหรือ
มูลสัตว

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
1) สํานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม
2) สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด

7,684,400

สนง.พลังงานจังหวัด
เชียงใหม

10,000
553,400

2,576,900
564,700

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.6.๒ กิจกรรมหลักที่ 6.2 การสรางความรูความเขาใจในการ
จัดการขยะเพื่อสงเสริมการผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อกําจัดขยะชุมชน

๑.6.3 กิจกรรมหลักที่ 6.3 สรางมูลคาเพิ่มจากเศษขยะเหลือใช
ในสถานศึกษา

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
กิจกรรมยอยที่ 5) สรุปการติดตามและการประเมินผล
โครงการ
กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมสรางความรูความเขาใจ และ
จิตสํานึกในการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะแตละ
ประเภท และสรางความรูดานขยะที่สามารถแปรรูป
เปนพลังงาน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลเพื่อประเมิน
ศักยภาพพลังงานจากขยะชุมชน

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
295,000
สํานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม

202,400

กิจกรรมยอยที่ 2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยี
การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีตนแบบผลิต
พลังงานทดแทนจากขยะชุมชน/กําจัดขยะชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมเชิงปฏิบัติการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานจากขยะชุมชน
และเทคโนโลยีการกําจัดขยะชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดการทํา
เทคโนโลยีพลังงานชุมชน ที่ใชเชื้อเพลิงพลังงาน
ทดแทนจากขยะชุมชน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีโดยชุมชน

217,400

กิจกรรมยอยที่ 5) บริหารโครงการ เก็บขอมูล และ
ติดตามประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลใน
สถานศึกษาแก ครู อาจารยที่ปรึกษาธนาคารขยะรี
ไซเคิลของโรงเรียนทุกแหง

325,400

กิจกรรมยอยที่ 2) สนับสนุนการขับเคลื่อน และขยาย
ผลการดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษา
กิจกรรมยอยที่ 3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
และดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในสถาน ศึกษาทุก
แหงในจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 4) การบริหารโครงการ และติดตาม
ประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

646,800

608,000

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

274,400

800,000

500,000

110,000
164,740,000

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความ
ปลอดภัยและความสงบสุ
1.โครงการของจั
งหวัด/กลุขมของประชาชน
จังหวัด (4)
๑.๑ โครงการที่ 1.โครงการ ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด เพื่อความยั่งยืน

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

6

1

แผนงาน
(10)

1

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)

(1) หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติด ที่ทําการปกครองจังหวัด
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของหมูบาน/
เชียงใหม / ศอ.ปส.จ.ชม.
ชุมชนทั้งหมด
(2) การจับกุมคดียาเสพติด มี
จํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผาน
มา
(3) จํานวนผูเสพ/ผูคายาเสพติด
ลดลง
(4) รอยละของผูเขารับการ
บําบัดรักษายาเสพติดตามเปาหมาย
(5) อัตราการหยุดเสพตอเนื่อง 3
เดือนหลังการบําบัดรักษา
(6) มีสมาชิกชมรมTO BE
NUMBER ONE รอยละ 85 ของ
เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 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

(10) ลดปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดเขามาในโรงเรียน
นักเรียนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด และสามารถ
ปฏิบัติตนใหหางไกลยาเสพติดได

17,717,300

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมตามแผนประชารัฐ ประจําป 2563

๑.๑.๒ คัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สรางทักษะ
ปรับพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ การลดอันตราย
จากการใชยาเสพติด

๑.๑.3 กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมคาย เด็กและเยาวชน
เชียงใหมรวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจเชิงสรางสรรคปองกันยา
เสพติด

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
1.1 ชุดปฏิบัติการประจําตําบลปองกันแกไขปญหายา
เสพติด
1.2 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคคลากรดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ระดับจังหวัด
1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรองของจังหวัด/อําเภอ
1.5 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน To be number
one ระดับจังหวัด
1.6 สรางภูมิคุมกันกลุมนักเรียนในสังกัดโรงเรียนปริยัติ
ธรรม
1.7 การจัดงานวันตอตานยาเสพติดระดับจังหวัด
1.8 การจัดงานวันตอตานยาเสพติดระดับอําเภอ
1.9 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1.10 ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ศอ.ปส.จ.ชม
2.1 การคัดกรองยาเสพติดเชิงรุก ในกลุมเสี่ยงตอการใช
สารเสพติด
2.2 การเสริมสรางทักษะเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความเสี่ยง
2.3 การสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติและการตีตรา
ผูปวยยาเสพติด
2.4 การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
3.1 กิจกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม
3.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนตนแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL
3.3 กิจกรรมคาย TO BE NUMBER ONE
DANCERCISE CAMP

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
ที่ทําการปกครองจังหวัด
6,057,000
เชียงใหม / ศอ.ปส.จ.ชม.

750,000
106,600

465,000
150,000
300,000
200,000
300,000
40,000
106,600
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

650,000
450,000
350,000

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

300,000
744,000

43,000
60,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
3.4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE
IDOL ระดับประเทศ
3.5 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE
DANCERCISE ระดับจังหวัด และ TO BE NUMBER
ONE IDOL ระดับจังหวัด
3.6 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE
DANCERCISEระดับประเทศ
3.7 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อสมาชิก TO BE NUMBER
ONE
3.8 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO
BE NUMBER ONE ในรอบลงพื้นที่
3.9 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO
BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
3.10 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน / สถานศึกษา / สถานประกอบการจังหวัด
เชียงใหม
3.11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยเพื่อนใจฯ
3.12 กิจกรรมประชุม/อบรม/คายพัฒนาศักยภาพ
แกนนํา/สมาชิกและเครือขายชมรม TO BE NUMBER
ONE
3.13 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใตงาน
ดนตรี กีฬาและศิลปะ
3.14 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
3.15 จัดจางเจาหนาที่โครงการ TO BE NUMBER ONE
/ ทํา Web Site TO BE NUMBER ONE จังหวัด
เชียงใหม
3.16 กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ/สถานศึกษา
จังหวัดเชียงใหม
3.17 แลกเปลี่ยนเรียนรู / ขยายเครือขาย การ
ดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
313,960
254,500

295,200
136,000
207,500
1,295,920
110,000

222,000
703,200

61,300
36,000
400,000

586,620

120,800

ประเด็นการพัฒนา (2) /
ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
(๙)
๑.๑.4 กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมบูรณาการเพื่อปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดภายในหมูบานโดยการมีสวนรวมของ
๑.๑.5 กิจกรรมหลักที่ 1.5 โครงการสนับสนุนโครงการ
รอยใจรักษ

๑.๒ โครงการที่ ๒. โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงใน
พื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ในระดับทองถิ่น

๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.1. การพัฒนาศักยภาพผูนํา
หมูบาน/ชุ
มชนตามแนวชายแดน
โดยการจั
มเพืม่อพัให
๑.๒.2
กิจกรรมหลักที่ 2.2.
การเชืด่อประชุ
มความสั
นธคกวามรู
ับ 
ประเทศเพื
่อนบกิาจนกรรมหลั
ดานการกี
าสรางความสั
มพันธ และการดรักษา
๑.๒.3
กทีฬ่ 2.3.
การฝกอบรมราษฎรชุ
ความปลอดภั
บาน (ชรบ.)
ในพื้นการอํ
ที่อําเภอชายแดน
อําดเภอ
๑.๒.4ยหมู
กิจกรรมหลั
กที่ 2.4.
านวยการบริห๕ารจั
การ
และตรวจติ
ด
ตามและประเมิ
น
ผลแผนงานเพิ
ม
่
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการ
๑.๒.5 กิจกรรมหลักที่ 2.5. สงเสริมประสิทธิภาพดานการ
ขาวโดยกลุ
มพลักิงจมวลชนป
และแก
ไขยาเสพติดตามแนว
๑.๒.6
กรรมหลัอกงกัที่ น2.6.
การเสวนาประชาสั
มพันธการ
สรางการรับรูความเขาใจผูนําชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/กลุม
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1

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

เมืองเชียงใหม
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

1.การสืบสวนหาขาวเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติด
ในพื้นที่บานหวยสาน
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียง
ยาเสพติด และหยุดยั้งการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่
อําเภอแมอาย
3. ลางบาน ลางใจ ตานภัยยาเสพติด
2

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
ที่ทําการปกครองอําเภอ
200,000
777,600
777,600

(1) หนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับความมั่นคง
(2) ประชาชนในพื้นที่ตาม
แนวชายแดน
(3) ประชาชนในพื้นที่มีปญหา
ดานยาเสพติด การหลบหนีเขา
เมือง สาธารณภัยและ
อาชญากรรม
(4) ชาวเขา ชนกลุมนอย และ
บุคคลที่ไดรับอนุญาต ใหมีถิ่นที่
อยูในประเทศไทยเปนการ
ชั่วคราว ในพื้นที่ที่มีปญหา
ดานความมั่นคงของจังหวัด

ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

146,900
3,282,600

830,600
481,000
987,000
300,000
484,000
200,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
1.3 โครงการที่ 3.ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
ภายในเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของชาว
เชียงใหมและนักทองเที่ยว

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)
18
1

แผนงาน
(10)
3

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)
(1) รอยละของจํานวนผูเขารับ
การอบรมมีความรูความเขาใจ
ในเรื่องการตรวจพิสูจนสาร
พันธุกรรมและการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนราษฎร
(2) รอยละของประชาชนที่
เขารับการตรวจพิสูจนสาร
พันธุกรรมไดรับการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนราษฎร
(3) ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจในเรื่อง
กฎหมายแพงและพาณิชยและ
หนี้นอกระบบ
(4) คดีอาชญากรรมเกิด
ขึ้นกับนักทองเที่ยวเปน 0
หรือไมเกิดขึ้นเลย
(5) คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
เจาหนาที่สามารถจับกุม
ผูกระทําผิดได รอยละ 100
(6) ผูนําชุมชนมีผูนําที่มี
ความรู ความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน
(7) ผูนําชุมชนมีผูนําที่มีภาวะ
ผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และ
เสียสละเพื่อสวนรวม

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
ที่ทําการปกครองจังหวัด
3,088,000
เชียงใหม

(8) ผูนําชุมชนมีแนวทางใน
การเสริมสรางความรัก ความ
สามัคคี ความรวมมือและความ
เขมแข็งของชุมชน
๑.3.๑ กิจกรรมหลักที่ 3.1.การชวยเหลือประชาชนที่
ขาดโอกาสทางสังคม

สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม

1,500,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
(๙)
๑.3.2 กิจกรรมหลักที่ 3.2.การอบรมความรูดาน
กฎหมายแพงและพาณิชยและหนี้นอกระบบ (ผานเกมส The
Choice) ๑.3.3 กิจกรรมหลักที่ 3.3.การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผูนําชุมชนในการรักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน/ชุมชน
๑.3.4 กิจกรรมหลักที่ 3.4. การสรางปอมยามใน
ชุมชน. (Koban) ลานเอนกประสงคประตู
ทาแพเพื่อ1.4
สรางความปลอดภั
การนักทองเที่ยว ย
โครงการที่ 4 ยปและบริ
องกันและบรรเทาสาธารณภั
27
1
ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา

๑.4.1 กิจกรรมหลักที่ 4.1 เชียงใหมเมืองปลอดภัย
ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

4

1. จัดทําคลังขอมูบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมโดยการ
เชื่อมโยงจากหนวยงานในพื้นที่ของทองถิ่น

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
500,000
เชียงใหม
ที่ทําการปกครองอําเภอ
200,000
เมืองเชียงใหม
ตํารวจภูธรจังหวัด
888,000
เชียงใหม
(1) จํานวนพื้นที่เสียงจากความ สํานักงานปองกันและ
22,109,600
เสียหายจากภัยพิบัติของจังหวัด
บรรเทาสาธารณภัย
เชียงใหมลดลง
จังหวัดเชียงใหม
(2) อัตราการเสียชีวิตจากเหตุ
สาธารณภัยของประชาชนและ
นักทองเที่ยวลดลงจากปที่ผาน
มา
(3) ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมและใกลเคียง รับรู
รับทราบวิธีเตรียมความพรอม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม

200,000

2. สรางการรับรูและความตระหนักในการเตรียมความพรอม
ใหแกหนวยงานในระดับทองถิ่นและหนวยปฏิบัติรวม
3. กิจกรรมหมูบานปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(Safety Vilage) สูความยั่งยืนอยางมีสวนรวมของประชาชน

1,250,000

4. กิจกรรมหมูบานเปนสุข แหลงทองเที่ยวปลอดภัยจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ
5. จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

800,000

6. เพิ่มศักยภาพระบบการจัดการสาธารณภัยใหแกหนวย
ปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
7. เพิ่มศักยภาพระบบสื่อสารในการกูชีพ-กูภัยในการเขาถึง
พื้นที่ประสบภัย

1,000,000

10,000,000
400,000
1,080,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.4.2 กิจกรรมหลักที่ 4.2 การประชาสัมพันธปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)

8. สรางระบบสารสนเทศการติดตามและเฝาระวัง
สถานการณน้ําเพื่อการแจงเตือนภัยน้ําทวม ในพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ําทวมลุมน้ําฝาง

5,000,000

9. สรางองคความรูและปลูกจิตสํานึกในดานความปลอดภัย
จากสาธารณภัยและวิธีการเอาตัวรอดจากสาธารณภัยใหแก
นักเรียน นักศึกษา

200,000

10. หนึ่งหนวยทหาร หนึ่งทีมกูชีพ กูภัย เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย ของจังหวัดเชียงใหม
11 สรางองคความรูเรื่องการกูชีพ กูภัยใหแกหนวยงานใน
พื้นที่สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพการชวยเหลือนักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

580,000

2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธแสดงศักยภาพกูภัยและบุคคล
ตนแบบ (IDOL) ดานสาธารณภัย
2.2 ผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศน
2.3 ผลิตสกูปขาวโทรทัศน/รายงานพิเศษ 1 ตอน
2.4 ผลิตและเผยแพรสปอตและวิทยุ
จัดทําขอมูลประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทางสื่อเว็บไซต

500,000
สํานักงานประชาสัมพันธ
เขต 3

1,000,000
64,200
21,400
4,000
10,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
(๙)
1.5 โครงการที่ 5 สงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อ
23
1
ความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว

๑.5.๑ กิจกรรมหลักที่ 5.1 เชียงใหมถนนสัญจร
ปลอดภัย ประชารวมใจสรางวินัยจราจร

แผนงาน
(10)
5

กิจกรรมยอย
(๑1)

1. กิจกรรมรณรงค/ปลูกฝง/สรางจิตสํานึกในดานความ
ปลอดภัยทางถนนโดยใชสื่อทองถิ่น คนทองถิ่น เปนสื่อกลาง
2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินมาตรการความปลอดภัย
ทางถนน จังหวัดเชียงใหม
3. กิจกรรมถนนทองเที่ยวปลอดภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
4. กิจกรรถนนปลอดภัยแอวมวนใจทุกเทศกาล

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)
4.1.1) อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบกของ
จังหวัดเชียงใหมลดลง จากปที่
ผานมา
(4.1.2) แกไขปญหาน้ําทวม
ทางหลวงหมายเลข 108 และ
ชุมชนได
(3) แกไขปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน เนื่องจากน้ําทวมผิวทาง
การจราจร
(4) การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินจากอุบัติเหตุทางถนน
ลดลงหรือไมเกิดขึ้น
(5) ผูใชทางไดรับความ
ปลอดภัยจากการใชทาง
(6) ประชาชนมีจิตสํานึกใน
เรื่องความปลอดภัยในการใช
รถใชถนน
(7) เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชทางและบางเบา
ภาระงานบริหารจัดการทาง
หลวงชนบทของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
สํานักงานปองกันและ
260,542,000
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม /
แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม

200,000

520,000
250,000
200,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.5.2 กิจกรรมหลักที่ 5.2 การแกไขปญหาถนนขวาง
น้ํา ทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม – ปากทางทาลี่
๑.5.3 กิจกรรมหลักที่ 5.2 การอํานวยความปลอดภัย
ผูใชทางหลวง

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)

5. กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหมและภาคี
เครือขาย

500,000

6. กิจกรรมพัฒนาระบบกูชีพ กูภัยจากเหตุอุบัติภัยทางพนน
ในของจังหวัดเชียงใหม
7. เมืองตนแบบวัฒนธรรมความปลอดภัย เสริมสรางวินัย
จราจร
1 กอสรางสะพาน คสล. จํานวน 2 แหง

500,000

1. งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108
กม.4+149 - กม.49+615 (เปนแหงๆ)
2. งานติดตั้งปายเตือนแนวทางแบบไฟกระพริบ ทางหลวง
หมายเลข 108 กม.4+149 - กม.49+615 (เปนแหง ๆ)
3. งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1099กม.
0+000- กม.50+675 (เปนแหง ๆ)
4.งานติดตั้งไฟสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข
1099 กม.0+000- กม.50+675 (เปนแหง ๆ)
5. งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1103
กม.6+000- กม.67+784 (เปนชวง ๆ)
6. ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท
สาย ชม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 118 - บานศรีบัว
บาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

250,000
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่
1
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่
1

10,000,000
495,000
495,000
495,000
495,000
495,000
12,500,000

7. ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท
สาย ชม. 3003 ทางหลวงหมายเลข 108 - บานหนองลอง
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

11,000,000

8. ปรับปรุงระบบความปลอดภัยเสนทางขึ้นดอยอางขาง ทาง
หลวงหมายเลข 1249 กม.0+000 - 36+765 (เปนชวงๆ)
ตําบลแมขา ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ระยะทาง 2.420 กิโลเมตร

10,000,000

9. เพิ่มความปลอดภัยใหชุมชนเสนทางเชียงใหม - เชียงราย
ทางหลวงหมายเลข 107 กม.65+000 - 167+950 (เปน
ชวงๆ) ตําบลแมนะ ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว ตําบลสัน
ทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ปริมาณ 128 ตน

9,000,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

๑.5.4 กิจกรรมหลักที่ 5.4 การติดตั้งระบบปายขอมูล
จราจรอัจริยะในพื้นที่ จ.เชียงใหม ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563
๑.5.5 กิจกรรมหลักที่ 5.5 รณรงคลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัย ทางถนนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)

10. เสริมสรางความปลอดภัยในการเดินทางถนนสาย
จอมทอง - ฮฮด ทางหลวงหมายเลข 108 ระหวาง กม.
64+700 – กม.87+300 (เปนชวงๆ)

21,150,000

11. เสริมถนนสายดอยเตา - ฮอด ทางหลวงหมายเลข
1103 ระหวาง กม.14+975 – กม.18+100 ระยะทาง
3.125 กิโลเมตร

18,000,000

12. ปรับปรุงภูมิทัศนทางลอดเพื่อความปลอดภัย 3 แหง
(หนองประทีป ศาลเด็ก ขวงสิงห) ทางหลวงหมายเลข ๑๑
ตอน อุโมงค-กองบิน ๔๑ กม.๕๕๔+๑๔๓ – กม.๕๖๐+๔๖๒
ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม –
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

4,987,000

13. ปรับปรุงสะพานจุดกลับรถเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทางถนนวงแหวนรอบที่ 3 ชวงตลาดตนพะยอม - แยก
หนองควาย ระยะเรงดวน ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน
ตนพะยอม-เหมืองกุง กม.๔๑+๘๖๘ – กม.๕๐+๙๙๗ ตําบล
สุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลหนอง
ควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

20,000,000

14. ยกระดับและสรางความปลอดภัยในการเดินทางถนน
เชียงใหม - แมออน ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗ ตอน ดอน
จั่น-สันกลางใต-หวยแกว กม.๑+๐๐๐ – กม.๔+๕๗๔ ตําบล
ทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลตน
เปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

15,000,000

15. ปรับปรุงเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณจุด
เสี่ยงเสนทางสายหลักเชื่อมโยงระหวางจังหวัด - เชียงราย
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ตอน เชียงใหม-ดอยนางแกว กม.
๐+๐๐๐ – กม.๒๐+๐๐๐ ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม – ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม

20,000,000

ติดตั้งและพัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะในสวนของปาย
จราจรอัจฉริยะเพื่อใหขอมูลผูใชทาง เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชทาง

แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม

40,000,000

ที่ทําการเภอเมืองเชียงใหม

200,000

ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
๑.5.6 กิจกรรมหลักที่ 5.6 การแกไขปญหาน้ําทวม
ทางหลวงหมายเลข 1012 สาย ฮอด – วังลุง
๑.5.7 กิจกรรมหลักที่ 5.7 กิจกรรมกอสรางสะพาน
ขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม
รวมทั้งสิ้น

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)
ขุดวางทอระบายน้ําลอดเหลี่ยมสําเร็จรูป คสล. เพื่อระบายน้ํา
ไปสูแหลงน้ําธรรมชาติ ที่อยูในแนวทางหลวงหมายเลข 108
สาย ฮอด – แมสะเรียง
กอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย
ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท)
(14)
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 45,000,000
1
แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม

18,810,000
306,739,500

แบบ จ.๒
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ
๑. กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดกับภาคสวนตางๆตาม
มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แหง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
เพิ่มเติม

ลําดับความสําคัญ (8) ยุทธศาสตรชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมยอย
(๑1)

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑2)

หนวยดําเนินงาน งบประมาณ (บาท) (14)
(13)
สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

10,000,000
2,000,000

2. กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ
ก.บ.ก.
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
6. กิจกรรมหลักที่ 6 การเผยแพรประชาสัมพันธ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวนตางๆเพื่อเขามามี
สวนรวมในการจัดทําแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผน

3,000,000

7. กิจกรรมหลักที่ 7 การติดตามประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

1,000,000
10,000,000

1,000,000

1,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 1

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

ลําดับความสําคัญ 7
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ
ดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ
21,736,900 บาท
กิ จ กรรมด า นการท อ งเที่ ย วเพื่ อ บู ร ณาการและสนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม
3,859,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานสปาและ
นวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการสุขภาพใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม
2,750,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจ กรรมอบรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพผู ประกอบการทองเที่ย วและ
บริการสูการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคดิจิตอล
800,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษ
เพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
1,000,000 บาท
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมยกระดับ และเชื่อมโยงเครือขายมาตรฐานการใหบ ริการ
โฮมสเตย-ลองสเตย
720,000 บาท
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นภาษาสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วและ
บริการรองรับการทองเที่ยวชาวจีน
2,200,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขายมัคคุเทศกทองถิ่น
920,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชาและกาแฟเพื่ อส งเสริ มการเป น ศูน ย กลางการทองเที่ ย วอย า ง
ยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม
6,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

หัวขอ
กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
กิจกรรมพัฒนาคูมือและการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนา
มัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ"
300,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการของการทองเที่ยวชุมชนเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม
1,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมประสานความรวมมือพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากร
ดานการทองเที่ยวใหเกิดความสอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการ
ทองเที่ยว (Hotel Service - FB & Gastronomy Tourism)
2,187,900 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ 7
ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษ
จังหวัดเชียงใหม
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 กิจ กรรมพัฒ นาคูมือและการอบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น “การพัฒ นามั คคุเ ทศกผู นํ าเที่ย วของแหล ง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ”
วงเงิน 300,000
บาท
1.10 กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพการให บ ริ ก ารของการท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเพื่ อ รองรั บ การท อ งเที่ ย วของ
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
สถานที่ติดตอ: สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2325
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ม า : (ระบุ เช น มติ ครม. นโยบายรั ฐ บาล ยุ ทธศาสตร ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห ง ชาติ
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 จัดอัน ดับจั งหวั ดเชีย งใหมติด อันดั บ 6 ใน 10 สถานที่นาไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดย
กลาวถึงเชียงใหมวาเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในชวง 2-3ปที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมมี
สถานที่ทองเที่ยวใหม ๆ เกิดขึ้นทําใหเปนจุดนาสนใจใหกลับไปเที่ยวซ้ําอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย
และแหลงบริการดานการทองเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพดานการบริการดานการทองเที่ยวสามารถ
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
การตลาดและการประชาสั มพัน ธอย างต อเนื่ องความเร งด ว น เพื่อเป นการพัฒ นาผู ป ระกอบการตลอดจนบุ คลากร
ยกระดับความสามารถในการแขงขันและความยั่งยืน จําเปนตอการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวในระดับสากล จะเปนการ
เพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยว ไมวาคาใชจายการทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทําใหรายไดจากการ
ทองเที่ยวเขาสูจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น และรายไดจากการทองเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไวที่ 3.1 ลานลานบาท
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพดานการบริหารจัดการโดยชุมชนอยางยั่งยืน
เพือ่ ใชนวัตกรรมและเทคโนโยลีเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวและบริการทองเที่ยว
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 1 ป เริ่มตนป ต.ค. 2562 สิ้นสุดป ก.ย. 2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : 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 : จั งหวั ด เชี ย งใหม มีบุ คลาการด านการทองเที่ย วที่มีทักษะ ความรู ความสามารถ, มีกิจ กรรม
การบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ผลิตแรงงานบริการดานการทองเที่ยวหลักของภาคเหนือ
เชิงลบ :
(๕) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)
กิจกรรมยอย

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมดานการทองเที่ยว
เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
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
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานสปาและ
นวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการสุขภาพใหกับ
นักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) ยกระดับบุคลากร สถาน
ประกอบการ และแหลงทองเที่ยว เพื่อเปน
การพัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพสปาและนวด
แผนไทย
กิจกรรมยอยที่ 2) ประสานความรวมมือเพื่อ
เพิ่มแหลงทองเที่ยวและบุคลากรใหมีศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาแรงงานวิชาชีพเพื่อ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับบุคลากร
ดานการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความสอดคลอง
กับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว
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กิจกรรมยอย

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวและบริการ
สูการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคติจิทอล
กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการอบรมสัมมนา
การตลาดดิจิตอลสําหรับการทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการทองเที่ยวสูสังคมไร
เงินสด (Cashless Society)
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมฝกอบรม
เครือขายเพื่อการใชประโยชนในพื้นที่ปา
อนุรักษเพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมเครือขายเพื่อการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการทองเที่ยว
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมยกระดับและ
เชื่อมโยงเครือขายมาตรฐานการใหบริการ
โฮมสเตย-ลองสเตย
กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรมเชื่อมโยงเครือขาย
มาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
รองรับการทองเที่ยวชาวจีน
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพธุรกิจทองเที่ยว
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
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กิจกรรมยอย

กิจกรรมยอยที่ 6) นิทรรศการสงเสริมการขาย
นวัตกรรมสินคาและบริการเพื่อนักทองเที่ยว
ชาวจีน
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมยกระดับและ
เชื่อมโยงเครือขายมัคคุเทศกทองถิ่น
กิจกรรมยอยที่ 1) ฝกอบรมเชื่อมโยงเครือขาย
มัคคุเทศกทองถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมการสรางและ
พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชาและกาแฟเพื่อสงเสริมการเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม
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
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กิจกรรมยอย

กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและ
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนา
มัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
"การพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ"
กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การใหบริการของการทองเที่ยวชุมชนเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว
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
กิจกรรมหลักที่ 11 กิจกรรมประสานความ
รวมมือพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากร
ดานการทองเที่ยวใหเกิดความสอดคลองกับ
การขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (Hotel
Service - FB & Gastronomy Tourism)
กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิชาชีพดานอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมยอยที่ 2) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิชาชีพดานงานบริการโรงแรม
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กิจกรรมยอย

กิจกรรมยอยที่ 3)การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรวิชาชีพดานงานบริการนําเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 4)การผลิตสื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมยอยที่ 5) การประกวดแขงขัน
ความสามารถทางวิชาชีพคนโรงแรม
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(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
จางเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 21,736,900 บาท
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน
ระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................
 มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ......................................................
 ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ 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 เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
............................................................................................................................................................................
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :
............................................................................................................................................................................

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการที่ 1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมศึกษา วิเคราะห ประเมินศักยภาพ
ชุมชนในการเตรียมความพรอมเปนชุมชนทองเที่ยว และ
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

21,736,900
3,859,000

-

670,200

670,200
670,200
655,800
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
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
14,400
14,400 วัสดุสํานักงาน 1 ชุด

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมีศักยภาพ
ในการใหบริการนักทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการ
ทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

1,265,600
1,265,600
1,265,600
201,600
201,600 คาวิทยากร 7 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 8 ครั้ง รวม 201,600 บาท
924,000
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
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
84,000 คาจางผูประสานงานชุมชน 7 คน* 4 วัน*3,000 บาท รวม 84,000 บาท
140,000
140,000 วัสดุสํานักงาน 14 ชุดๆละ 10,000 บาท
681,600
681,600
681,600
57,600
57,600 2 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 8 ครั้ง รวม 57,600 บาท
264,000
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
24,000 คาจางผูประสานงานชุมชน 2 คน* 4 วัน*3,000 บาท รวม 24,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมสรางเสนทางการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมประชาสัมพันธการทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

360,000
360,000 วัสดุสํานักงาน 2 ชุดๆละ 180,000 บาท
620,800
620,800
620,800
28,800
28,800 1 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 8 ครั้ง รวม 28,800 บาท
232,000
120,000 คาที่พกั 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
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
360,000
360,000 วัสดุสํานักงาน 2 ชุดๆละ 180,000 บาท
620,800
620,800
620,800
28,800
28,800 1 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 8 ครั้ง รวม 28,800 บาท
232,000
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมหลักที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการดานสปาและนวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการสุขภาพ
ใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) ยกระดับบุคลากร สถานประกอบการ และแหลง
ทองเที่ยว เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพสปาและนวด
แผนไทย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
(๔) คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

คาอาหารวาง 30 คน*16 มื้อ*มื้อละ 50บาท รวม 24,000 บาท
คาพาหนะ 2 คัน วันละ 3,600 บาท * 4 วัน รวม 28,800 บาท
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
360,000
360,000 วัสดุสํานักงาน 2 ชุดๆละ 180,000 บาท
2,750,000

1,050,000

1,050,000
1,050,000
361,500
144,000
22,500
15,000
180,000

=4คน*120วัน*300บาท
=2คน*250บาท*45วัน
=10คน*3ครั้ง*500
=5คน*40ชั่วโมง*300

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(2) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
๒.๒ คาสาธารณูปโภค
๒.1 คาบริการโทรศัพท
๒.2 คาบริการไปรษณีย
กิจกรรมยอยที่ 2) ประสานความรวมมือเพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยว
และบุคลากรใหมีศักยภาพดานการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
(3) คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(2) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓
380,000
305,000
75,000
300,000
85,000
65,000
150,000
8,500
5,000
3,500
950,000
950,000
941,500
307,500
120,000
112,500
15,000
60,000
226,500
174,000
52,500
407,500
85,000
72,500
250,000

คําชี้แจง

5ครั้งๆละ 61,000 บาท
5ครั้งๆละ 15,000 บาท
=340หนวย*250 บาท
=130วัน * 500 บาท
=150 หนวย *1000 บาท
=500 ครั้ง * 10 บาท
=100 ชุด * 35 บาท

5คน*80วัน*300บาท
3คน*250บาท*150วัน
10คน*3ครั้ง*500
5คน*40ชั่วโมง*300
3ครั้ง*58000
3ครั้ง*17500
340หนวย*250 บาท
145วัน * 500 บาท
250 หนวย *1000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๒.๒ คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาแรงงานวิชาชีพเพื่อใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสําหรับบุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(3) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
๒.๒ คาสาธารณูปโภค
๒.๓ คาบริการโทรศัพท
๒.๔ คาบริการไปรษณีย

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

8,500
5,000 500 ครั้ง * 10 บาท
3,500 100 ชุด * 35 บาท
750,000

750,000
740,000
30,000
30,000 2คน/50วัน/300
650,000
350,000 จางเหมาจัดทํา เว็บไซต และระบบแสดงกระบวนการ 3 มิติ
250,000
50,000
60,000
10,000
15,000
35,000
10,000
5,000
5,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 1.3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการทองเที่ยวและบริการสูการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุค
ติจิทอล
กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการอบรมสัมมนาการตลาดดิจิตอลสําหรับ
การทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๑) วัสดุคอมพิวเตอร
๒.๒ คาสาธารณูปโภค

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

800,000

400,000
400,000
394,650
114,400
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))
250,250
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
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
74,250 คาอาหารและอาหารวาง 55 คน*450 บาท *3 วัน 74,250 บาท
30,000
10,000 วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ลวดเสียบ กรรไกร กลอง
20,000 คาหมึกปริ้น
5,350

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ทองเที่ยวสูสังคมไรเงินสด (Cashless Society)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๑) วัสดุคอมพิวเตอร
๒.๒ คาสาธารณูปโภค

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

400,000
400,000
394,650
71,600
71,600 วิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 6 วัน และทีมวิทยากรแบบเชี่ยวชาญพิเศษจากกรุงเทพ 2
คน 5 ชั่วโมงๆ 2,840 บาท 28,400 บาท
288,050 42600
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
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
74,250 คาอาหารและอาหารวาง 55 คน*450 บาท *3 วัน 74,250 บาท
35,000
15,000 วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ลวดเสียบ กรรไกร กลอง
20,000 คาหมึกปริ้น
5,350

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพื่อการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการทองเที่ยวและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
(2) คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

1,000,000

1,000,000
1,000,000
100,800
72,000 คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน รวมจํานวน 30 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 4 รุน
28,800 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 คนรวมจํานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 1,200 บาทจํานวน 4 รุน
784,000
205,600
25,600 คาที่พักวิทยากรและเจาหนาที่ฝกอบรม 2 คืน ๆ ละ 800 บาท / หองจํานวน 4 หองรวม 1 รุน
านวน แ4ละรถรั
รุน) บจางทั่วไปและน้ํามันเชื้อเพลิง 6 คัน จํานวน 3 วัน คันละ 2,500 บาท / คัน
180,000 (อบรมจํ
คาพาหนะรถตู
/วัน จํานวน 1 รุน (อบรมจํานวน 4 รุน)

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
1.1 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ

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

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 1.5 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขาย
มาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
1.1 คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ
1.2 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
1.1 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

720,000
720,000
720,000
115,200
48,000 คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน รวมจํานวน 20 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 1 รุน
(อบรมจํานวน 4 รุน)
67,200 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 คน รวมจํานวน 14 ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 1,200 บาทจํานวน 1
รุน (อบรมจํานวน 4 รุน)
568,800
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)
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)
36,000
36,000 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ จํานวน 1 รุน รุนละ 9000 บาท (อบรมจํานวน 4 รุน)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 1.6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสําหรับ
ธุรกิจทองเที่ยวและบริการรองรับการทองเที่ยวชาวจีน
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
เพื่อวิเคราะหศักยภาพดานภาษาสําหรับธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
รองรับการทองเที่ยวชาวจีน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
คาตอบแทนแจกแบบสอบถาม
คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน
๑.๑.2 คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

2,200,000
250,000

250,000
250,000
39,200
10,800
5,400
5,000
18,000
160,800
127,600

1 คน*6 ชมๆละ 600 บาท*3 ครั้ง
1 คน*6 ชมๆละ 300 บาท*3 ครั้ง
10 คนๆละ 500 บาท
2 คน*30 วันๆละ 300 บาท

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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) คาวัสดุสํานักงาน
(2) คาวัสดุการอบรม
(3) คาวัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 2) ศึกษาแนวทางการสรางความเชื่อมั่นของ
นักทองเที่ยวชาวจีน และการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ ใน
การทองเที่ยวและบริการในเขตจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
คาตอบแทนแจกแบบสอบถาม
คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน
๑.๑.2 คาใชสอย
(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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)
50,000
20,000 เดือนละ 20,000 บาท
27,000 เดือนละ 9,000 บาท*3 เดือน
3,000 เดือนละ 1,000 บาท*3 เดือน
250,000

250,000
250,000
39,200
10,800
5,400
5,000
18,000
160,800
127,600

1 คน*6 ชมๆละ 600 บาท*3 ครั้ง
1 คน*6 ชมๆละ 300 บาท*3 ครั้ง
10 คนๆละ 500 บาท
2 คน*30 วันๆละ 300 บาท
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) คาวัสดุสํานักงาน
(2) คาวัสดุการอบรม
(3) คาวัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมทักษะดานภาษาและดานการใหบริการ
ใหกับธุรกิจทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน
คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา
๑.๑.2 คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (1กิจกรรม*10,000 บาท)
คาจางเหมาบันทึกและถอดเทปสรุปรายงานการประชุม (1กิจกรรม*5,000*3ครั้ง)
คาเชาสถานที่ประชุม Focus Group (วันละ 12,000 บาท*3ครั้ง)
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
50,000
20,000 เดือนละ 20,000 บาท
27,000 เดือนละ 9,000 บาท*3 เดือน
3,000 เดือนละ 1,000 บาท*3 เดือน
400,000
400,000
400,000
120,480
108,000 6 คน*6 ชมๆละ 600 บาท*5 วัน
10,800 2 คน*6 ชมๆละ 300 บาท*3 วัน
1,680 2 คน*2 วันๆละ 420 บาท
252,520
40,000 คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 30,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) คาวัสดุสํานักงาน
(2) คาวัสดุการอบรม
(3) คาวัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่สงเสริมการ
ทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา
คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน
๑.๑.2 คาใชสอย
(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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
27,000
10,000 เดือนละ 10,000 บาท
15,000 เดือนละ 5,000 บาท*3 เดือน
2,000 เดือนละ 1,000 บาท*2 เดือน
300,000
300,000
300,000
52,080
21,600
10,800
1,680
18,000
220,920
30,000

3คน*6 ชม*600 บาท*2 วัน
3คน*6 ชม*300 บาท*2 วัน
2คน*2วัน*420บาท
2คน*30วัน*300 บาท

คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 5,000 บาท
คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานสรุปผลการอบรม 15,000 บาท
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) คาวัสดุสํานักงาน
(2) คาวัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 5) อบรมการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการและ
พัฒนาศักยภาพสินคาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อรองรับชาวจีน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากร
คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา
คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน
๑.๑.2 คาใชสอย
(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

27,000
25,000
2,000
400,000
400,000
400,000
61,080
21,600
10,800
9,000
1,680
18,000
306,920
107,500

3 คน*6 ชม*600บาท*2วัน
3 คน*6 ชม*300บาท*2วัน
3 คน*3,000 บาท*1 ครั้ง
2 คน*2วัน*420บาท
2 คน*30 วัน*300 บาท

คาจางเหมาจัดทําแอพลิเคชั่น 20,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําตนแบบผลิตภัณฑ 50,000 บาท
คาจางเหมาออกแบบรูปแบบการใหบริการ 15,000 บาท
คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 5,000 บาท
คาจางเหมาจัดทํารูปเลมรายงานสรุปผลการอบรม 7,500 บาท
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) คาวัสดุสํานักงาน
(2) คาวัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 6) นิทรรศการสงเสริมการขายนวัตกรรมสินคาและ
บริการเพื่อนักทองเที่ยวชาวจีน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน
๑.๑.2 คาใชสอย
(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) คาวัสดุสํานักงาน
(2) คาวัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมหลักที่ 1.7 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขาย
มัคคุเทศกทองถิ่น
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
1.1 คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

32,000
30,000
2,000
600,000
600,000
600,000
3,000
3,000 10 คนๆละ 300 บาท
590,000
590,000 คาจางเหมาจัดนิทรศศการสงเสริมการขายนวัตกรรมสินคาและบริการเพื่อนักทองเที่ยวชาวจีน
520,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําเว็บไซตโครงการ 50,000 บาท
คาจางเหมาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 20 เลมๆละ 500 บาท รวม 10,000 บาท
คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท
7,000
5,000
2,000
920,000
920,000
920,000
139,200
81,600 คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 1 คน รวมจํานวน 34 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 1 รุน
(อบรมจํานวน 4 รุน)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.2 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
1.1 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

57,600 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 คนรวมจํานวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 1,200 บาทจํานวน 1 รุน
(อบรมจํานวน 4 รุน)
741,000
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
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)
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
39,800
39,800 คาวัสดุประกอบการฝกอบรม และอื่นๆ จํานวน 1 รุน รุนละ 9950บาท (อบรมจํานวน 4 รุน)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลัก 1.8 กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟเพื่อสงเสริมการเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวชาและกาแฟ ตลอดหวงโชเชื่อมโยงการทองเที่ยวใน
จั๑.งหวั
ดเชี
งบดํ
าเนิยงใหม
นงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

(2) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

6,000,000

300,000
300,000
300,000
167,800
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
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
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
กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาศักยภาพชุมชนที่ปลูกชาและกาแฟ ใหมี
ศักยภาพรองรับการทองเที่ยวชาและกาแฟ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร

132,200
1,000,000
1,000,000
1,000,000
57,600
57,600 2 คน*6 ชม*600 บาท*8 ครั้ง 57,600 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๒ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนานวัตกรรมและการใหบริการการทองเที่ยว
เชิงชาและกาแฟเชื่อมโยงการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

734,000
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
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
46,000 คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ1 คน*2เดือน*15,000 บาท 30,000 บาท
คาจางผูประสานงาน1คน*2 วัน*1,000 บาท*8ครั้ง 16,000 บาท
208,400
1,000,000
1,000,000
1,000,000
57,600
57,600 2 คน*6 ชม*600 บาท*8 ครั้ง 57,600 บาท
734,000
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
(3) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

๑.๑.๒ คาวัสดุ

46,000 คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*2เดือน*15,000 บาท 30,000 บาท
คาจางผูประสานงาน 2คน*2วัน*1,000 บาท*4 ครั้ง 16,000 บาท
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
208,400 เดือนละ 52,100 บาท*4 เดือน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

๑.๑.๒ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5) กิจกรรมอบรมพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

1,000,000
1,000,000
1,000,000
57,600
57,600 2 คน*6 ชม*600 บาท*8 ครั้ง 57,600 บาท
734,000
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
46,000 คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*2เดือน*15,000 บาท 30,000 บาท
คาจางผูประสานงาน 1คน*2 วัน*1,000 บาท*8ครั้ง 16,000 บาท
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
208,400 เดือนละ 52,100 บาท*4 เดือน
500,000
500,000
395,800
28,800
28,800 1 คน*6 ชม*600 บาท*8 ครั้ง 28,800 บาท
367,000
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
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

๑.๑.๒ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรมอบรมการตลาดและการวางแผน
การตลาด ดานการสรางแบรนดและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

๑.๑.๒ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 7) กิจกรรมทางการตลาดเครือขายการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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
104,200 วัสดุฝกอบรม วันละ 13,025 บาท *2 วัน*4 ครั้ง
500,000

500,000
500,000
28,800
28,800 1คน 6 ชมๆละ 600 บาท*8 ครั้ง
367,000
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
23,000 คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 1 คน*1 เดือน*15,000 บาท
คาจางผูประสานงาน 1 คน*2 วัน*1,000 บาท*4 ครั้ง 8,000 บาท
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
104,200
1,700,000
1,700,000
1,700,000
86,400

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

(3) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๒ คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 1.9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น "การพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิง
สุ๑.ขภาพ"
งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา
(3) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

86,400 2 คน*6ชมๆละ 600 บาท *12 ครั้ง
1,256,200
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
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
693,000 1 ทีม*300,000บาท*2 ครั้ง
คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ 45,000 บาท 1 คน *3 เดือน*15,000 บาท
คาจางผูประสานงาน 48,000 บาท 2 คน*2วัน*1000*12 ครั้ง
357,400 ชุดละ 89,350 บาท * 4 ครั้ง
300,000 ออกแบบจัดทําคูมือมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาการทองเที่ยวในกลุมเหนือบน 1 / อบรบบุคลากร 4
หลักสูตรๆละ 2 รุนๆละ 50 คน
300,000
300,000
14,400
14,400 2 คน*6 ชม*600 บาท*2 ครั้ง 14,400 บาท
274,400
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
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
100,000 จัดทําคูมือมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
11,200 คาวัสดุสํานักงาน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 1.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการของ
การทองเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว
มุสลิม
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมในการ
ใหบริการนักทองเที่ยวชาวมุสลิม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 2)อบรมพัฒนาศักยภาพทักษะดานการใหบริการ
ของการทองเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ชาวมุ
๑. งบดํสลิามเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

1,000,000

100,000
100,000
100,000
77,800
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
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
22,200
200,000
200,000
200,000
36,000
36,000 2คน*6ชั่วโมง*600บาท*5 ครั้ง

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมศักยภาพดานอาหารใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล เพื่อรองรับความตองการ
ของนักทองเที่ยวมุสลิม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม
(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

143,000
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
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
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
21,000
250,000

250,000
250,000
43,200
43,200 2คน*6ชั่วโมง*600บาท*6 ครั้ง
153,000
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
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
63,000 คาจางเจาหนาที่ประจําโครงการ1 คน*3เดือน*15,000 บาท*1 ครั้ง 45,000 บาท
คาจางผูประสานงาน1คน*1วัน*3,000 บาท*6 ครั้ง 18,000 บาท
53,800 วัสุดฝกอบรม ครั้งละ 10,760 บาท 5 ครั้ง

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 4)อบรมพัฒนาหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพ รองรับ
นักทองเที่ยวมุสลิม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5) ยกระดับบุคลากร สถานประกอบการ แหลง
ทองเที่ยว และพัฒนาภาคเครือขายและชุมชน
ดานการใหบริการและความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย เพื่อรองรับ
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวมุสลิม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

250,000
250,000
250,000
36,000
36,000 2คน*6ชั่วโมง*600บาท*5 ครั้ง
158,600
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 บาท
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
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
55,400 วัสดุฝกอบรม ครั้งละ 11,080*5ครั้ง
200,000

200,000
200,000
43,200
43,200 2คน*6ชั่วโมง*600บาท*6 ครั้ง
136,800
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 1.11 กิจกรรมประสานความรวมมือพัฒนา
แรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหเกิดความ
สอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (Hotel Service FB & Gastronomy Tourism)
กิจกรรมยอยที่ 1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดานอาหาร
และเครื่องดื่ม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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
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
20,000
2,187,900

204,300
204,300
204,300
19,800
19,800 - คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจํานวน3 คน จํานวน 11 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
184,500
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาจางเหมาบริการ

กิจกรรมยอยที่ 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดานงาน
บริการโรงแรม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

(3) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอยที่ 3)การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพดานงาน
บริการนําเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

59,000 - คาจางเหมาถายเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 100 ชุด ชุดละ 90 บาท 9,000 บาท
- คาจางเหมาจัดหาและเตรียมวัตถุดิบตลอดจนเชาใชอุปกรณประกอบการอบรมดานอาหารและ
เครื่องดื่ม 50,000 บาท
154,300
154,300
154,300
19800
19800 - คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจํานวน3 คน จํานวน 11 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
134,500
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
- คาอาหารกลางวันแบบเหมาจาย/คน จํานวน100 คน จํานวน2 มื้อ มื้อละ320 บาท64,000 บาท
84,000
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 100 คน จํานวน 4 มื้อ มื้อละ 50 บาท 20,000 บาท
9,000 - คาจางเหมาถายเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 100 ชุด ชุดละ 90 บาท
154,300
154,300
154,300
19,800
19,800 คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจํานวน3 คน จํานวน 11 ชั่วโมงๆละ 600 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม
(๖) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอยที่ 4)การผลิตสื่อประชาสัมพันธ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอยที่ 5) การประกวดแขงขันความสามารถทางวิชาชีพ
คนโรงแรม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

134,500
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
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
9,000 คาจางเหมาถายเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 100 ชุด ชุดละ 90 บาท
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000 คาจางเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธขอมูลดานขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพ MRA
1,475,000
1,475,000
1,475,000
1,475,000
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง
- 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

ลําดับความสําคัญ 13
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของแหล ง ท อ งเที่ ย วและ
กิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับสากล
8,240,000 บาท
กิจกรรมสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลางการตลาดทองเที่ยวเชิง
สุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ
4,500,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจ กรรมพัฒ นาการตลาดและเพิ่มศักยภาพการบริ การทองเที่ย ว
กลุมคนที่มีความตองเขาถึงพิเศษ
1,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการขยาย
การตลาดการทองเที่ยว
2,740,000 บาท
พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 13
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ
ท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ
วงเงิน 4,500,000 บาท
1.2 กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่มศักยภาพการบริการท่องเที่ยวกลุ่มคนที่มีความต้องเข้าถึงพิเศษ
วงเงิน 1,000,000 บาท
1.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการขยายการตลาดการท่องเที่ยว
วงเงิน 2,740,000 บาท
วงเงิน 8,240,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่
ระดับสากล
หน่วยดาเนินการหลัก : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ: นางปวีณวรรณ นิลกาแหง ตาแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ: สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2325
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ม า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐ บาล ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้น
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการท่องเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการท่องเที่ยว Travel and Leisureในปี พ.ศ. 2559 เชียงใหม่ถูกจัดลาดับเมื่องน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลกปี
พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 6ใน 10 สถานที่น่าไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกล่าวถึง
เชียงใหม่ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้นทาให้เป็นจุดน่าสนใจให้กลับไปเที่ยวซ้าอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย และแหล่ง
บริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถส่งเสริม
การท่อ งเที่ ย วโดยใช้ มาตรฐานสากลซึ่งจะทาให้ เพิ่มมู ล ค่าการบริการได้จึ งจาเป็ นจะต้อ งมี การบริห ารจัดการแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ดี มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองในส่วนของการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยมีใช้นโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0”และจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
โลกได้ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐานสู่สากล

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ สภาพปัญหา/ความต้องการการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสู่ตลาดในประเทศและสู่สากล
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งไปรั บ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
การอานวยความสะดวก ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่ อเป็นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน จาเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล
จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทาให้
รายได้จากการท่องเทีย่ วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเกิดการกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรองรับการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆ
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยว
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ตค. 2562
สิ้นสุดปีกย. 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๔.๒) ผลผลิต : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา,กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(๔.๓) ผลลัพธ์
มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงวัฒนธรรม
มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายใหม่
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
เชิงลบ :

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมจังหวัด
เชียงใหม่ศูนย์กลางการตลาดท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 1) สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและกีฬานานาชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 2) วิ่งมินิมาราธอน2020
จานวน 2 เส้นทาง 2 ครั้ง
กิจกรรมย่อยที่ 3) Chiangmai Bike จานวน
1 ครั้ง
กิจกรรมย่อยที่ 4) ปั่น 2 ล้อกอยผ่อดอย
จานวน 1 ครั้ง
กิจกรรมย่อยที่ 5) ส่งเสริม อี สปอร์ต
(Chiang mai E-Sport Venue)
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมพัฒนาการตลาด
และเพิ่มศักยภาพการบริการท่องเที่ยวกลุ่ม
คนที่มีความต้องเข้าถึงพิเศษ
กิจกรรมย่อยที่ 1) อบรมด้านการทาการตลาด
กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความเฉพาะพิเศษ
(Niche Marketing)
กิจกรรมย่อยที่ 2) เพิ่มศักยภาพการบริการ
ผู้ประกอบการในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความ
ต้องการพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ขยายการตลาดการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 1) เวทีประชาคมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2) พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมย่อยที่ 3) จัดนิทรรศการ "วิถี
ท่องเที่ยว วิถีชนเผ่า"

ต.ค.-ธ.ค. 62

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63









































































(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 8,240,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

ก.ค. - ก.ย. 63









(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ............................................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ......................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการที่ ๒ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสู
ระดับสากล
กิจกรรมหลักที่ ๒.1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลาง
การตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

8,240,000

4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่มศักยภาพ
การบริการทองเที่ยวกลุมคนที่มีความตองเขาถึงพิเศษ
กิจกรรมยอยที่ 1) อบรมดานการทําการตลาดกับกลุมนักทองเที่ยว
ที่มีความเฉพาะพิเศษ (Niche Marketing)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๓) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๒) คาเดินทางวิทยากร/คาแท็กซี่และคาเครื่องบิน
(๓) คาจางเหมาพิธีเปด-ปดกิจกรรม
(๔) คาจางเหมาเก็บขอมูล ดานการตลาด
(๕) คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม
(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(๘) คาศึกษาดูงาน
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

1,000,000
500,000
500,000
500,000
21,600
21,600 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1,200 บาท ตอชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง × 3 วัน
428,250
32,500 คาเชารถตูรวมน้ํามันวันละ 2500 บาท × 3วัน และรถตู 10 คันสําหรับศึกษาดูงาน 1 วัน วันละ
2500 บาท
40,000 คาเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรจํานวน 5 คน × 7,000 บาท และคาจางเหมาเดินทางโดย
แทกซี/่ รถ 1,000 บาท จํานวน 5 คน
10,000
200,000
12,500
6,000
3,000
74,250
50,000
50,150
10,150
20,000
20,000

คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม 250 บาท × 50 คน
คาจางเหมารายงานสรุปกิจกรรม+รายงานการวิจัย
คาจางเหมานักศึกษาชวยงาน จํานวน 4 คน วันละ 250 บาท × 3 วัน
คาอาหาร+อาหารวางผูเขาอบรมและเจาหนาที่จํานวน 55 คน × 450 บาท × 3 วัน
คาจางเหมาศึกษาดูงานจํานวน 25,000 บาท × 2 ที่
วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4, แฟมเอกสาร, ลวดเสียบ, กรรไกร, กลองลังพลาสติกขนาดใหญ,
ฯลฯ)
คาหมึกปริ้นส
คาหนังสือตางประเทศเกี่ยวกับการตลาดและการทองเที่ยว (Text Book) ประกอบการเก็บขอมูล
การตลาด

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2) เพิ่มศักยภาพการบริการผูประกอบการในกลุม
นักทองเที่ยวที่มีความตองการพิเศษ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๒) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๒) คาเดินทางวิทยากร/คาแท็กซี่และคาเครื่องบิน
(๓) คาจางเหมาพิธีเปด-ปดกิจกรรม
(๔) คาจางเหมาทํา Application สําหรับเก็บขอมูล
(๕) คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม
(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(๘) คาศึกษาดูงาน
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมหลักที่ ๒.3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมการขยายการตลาดการทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 1) เวทีประชาคมการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
๑. งบดําเนินงาน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

500,000
500,000
500,000
21,600
21,600 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1200 บาท ตอชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง × 3 วัน
476,250
32,500 คาเชารถตูรวมน้ํามันวันละ 2500 บาท × 3วัน และรถตู 10 คันสําหรับศึกษาดูงาน 1 วัน วันละ
2500 บาท
40,000 คาเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรจํานวน 5 คน × 7,000 บาท และคาจางเหมาเดินทางโดย
แทกซี/่ รถ 1,000 บาท จํานวน 5 คน
10,000
250,000
12,500
4,000
3,000
74,250
50,000
2,150
2,150

คาทํา Application 200,000 บาท +คารักษาระบบ 5 ป × ปละ 10000 บาท
คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม 250 บาท × 50 คน
คาจางเหมารายงานสรุปกิจกรรม
คาจางเหมานักศึกษาชวยงาน จํานวน 4 คน วันละ 250 บาท × 3 วัน
คาอาหาร+อาหารวางผูเขาอบรมและเจาหนาที่จํานวน 55 คน × 450 บาท × 3 วัน
คาจางเหมาศึกษาดูงานจํานวน 25000 บาท × 2 ที่
วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4, แฟมเอกสาร, ลวดเสียบ, กรรไกร, กลองลังพลาสติกขนาดใหญ,
ฯลฯ)

2,740,000
258,500
258,500

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

258,500
54,000
54,000 กิจกรรม เวทีพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 18,000 บาท
คาตอบแทนวิทยากร ( ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๕ พื้นที)่
กิจกรรม เวทีบูรณาการเครือขายดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับพื้นที่ 18,000 บาท
คาตอบแทนวิทยากร ( ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๕ พื้นที)่
กิจกรรม เวทีถอดบทเรียนผลการดําเนินงานโครงการ 18,000 บาท
คาตอบแทนวิทยากร ( ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๕ ครั้ง)
165,500
30,000 กิจกรรมเวทีจุดประกายการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 30,000 บาท
คาพาหนะเดินทางผูรวมกิจกรรม (จํานวน ๒๐๐ บาท x 150 คน)
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.1.๓ คาวัสดุ
(๑) คาวัสดุสํานักงาน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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
โครงการ

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาศักยภาพการใหบริการดานการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

1.1.๓ คาวัสดุ
(๑) คาวัสดุสํานักงาน

244,500
244,500
244,500
72,000
72,000 คาตอบแทนวิทยากร ( 2 คน x ๖๐๐ บาท x 12 ชั่วโมง x ๕ พื้นที่)
163,500
90,000 คาที่พักผูเขารวมกิจกรรม (จํานวน ๑๕ หอง x ๘๐๐ บาท x ๕ วัน)
คาพาหนะเดินทางผูเขารวมกิจกรรม (จํานวน ๒๐๐ x ๑๕๐ คน)
27,000 คาจางเหมาพาหนะศึกษาดูงาน (จํานวน ๓ คัน x ๑,๘๐๐ บาท x ๕ วัน)
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
9,000
9,000 คาวัสดุอุปกรณ (๖๐ บาท x 15๐ คน)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3) จัดนิทรรศการ "วิถีทองเที่ยว วิถีชนเผา"
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

2,237,000
2,237,000
2,237,000
83,000 คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม (๑,๐๕๐ บาท x ๓๐ หอง x ๒ คืน)
คาพาหนะเดินมทางสําหรับผูเขารวมกิจกรรม (๒๐๐ บาท x ๑๐๐ คน)
2,057,000 คาจางเหมาผลิตสื่อวิดีทัศน จํานวน ๑ เรื่อง ความยาวไมเกิน ๒๐ นาที
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)
-

ลําดับความสําคัญ 1
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพโครงสร า งพื้ น ฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
226,758,400 บาท
ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินคา
ชุมชน (ระยะที่ 1) ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
18,000,000
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมกอสรางศูนยขอมูลทองเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี
สันปาตอง
15,000,000
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยววัดกูดินขาว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
15,000,000
สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว
126,460,000 บาท
1. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
2. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
3. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
4. ที่ทําการปกครองอําเภอ
กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขต
ทางหลวงเพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม
2,878,600 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
กิจกรรมพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8
บานรองบอน ตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
14,214,700 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอร
ของโครงการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วอ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยตึ ง เฒ า
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม
7,193,300 บาท
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม

หัวขอ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพ ตําบล
หนองแหยง
3,011,800 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล
25,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ 1

ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1.1 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน (ระยะที่ 1) ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
วงเงิน 18,000,000 บาท
1.2 กิจกรรมศูนยขอมูลทองเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี สันปาตอง(ระยะที่ 1) อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม
วงเงิน 15,000,000 บาท
1.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดกูดินขาว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม
วงเงิน 15,000,000 บาท
1.4 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว
วงเงิน 126,460,000บาท
1.5 กิ จ กรรมบู ร ณะทรั พ ย สิ น และอํ า นวยความสะดวกปลอดภั ย ในเขตทางหลวงเพื่ อ พั ฒ นาเส น ทาง
สูแหลงทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม
วงเงิน 2,878,600 บาท
1.6 พัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเหมืองหาประชารั ฐหมูที่ 8 บานร องบอน ตําบลสั นนาเม็ง อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม
วงเงิน 14,214,700 บาท
1.7 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
อางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
วงเงิน 7,193,300 บาท
1.8 กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยง
วงเงิน 3,011,800 บาท
1.9 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล
วงเงิน 25,000,000 บาท
รวมวงเงิน 226,758,400 บาท
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน : การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
หนวยดําเนินการ: สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม, สํานักศิลปากรที่ 7 (เชียงใหม), แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 2 , แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม, ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
ผูรับผิดชอบ : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม, สํานักศิลปากรที่ 7 (เชียงใหม), แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 2 , แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม, ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ม า : (ระบุ เช น มติ ครม. นโยบายรั ฐ บาล ยุ ทธศาสตร ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห ง ชาติ
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
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
จําเป น อย างยิ่ งที่จ ะต องมีการพัฒ นาโครงสร างพื้น ฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวกตามแหล งทองเที่ย ว รู ปแบบการ
ใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตลอดจนการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
เขาถึงยังแหลงทองเที่ยวเปนปจจัยใหเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ยกระดับความสามารถในการ
แขงขันและความยั่งยืน จําเปนตอการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยวในระดับสากล จะเปนการเพิ่มมูลคาทางการทองเที่ยว
ไมว าคาใช จายการทองเที่ย ว ระยะเวลาในการทองเที่ย วที่เพิ่มขึ้น จึ งจะทําใหร ายไดจ ากการทองเที่ย วเขาสูจั งหวั ด
เชียงใหมเพิ่มมากขึ้น และรายไดจากการทองเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไวที่ 3.1 ลานลานบาท
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อใหมีถนนเสนทางอํานวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและทองเที่ยว
2.เพื่อใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกจากแหลงทองเที่ยวและใชบริการทองเที่ยว
4. เพื่อเปนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ :1 ป เริ่มตนป ตุลาคม2562 สิ้นสุดปกันยายน2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : นักทองเที่ยวประชาชนในพื้นที่
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที่

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
1. เสนทางการทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 12 สายทาง
2. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา จํานวน 6 แหลง
3. นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยจากการเดินทางมากขึ้น
4. มีกิจกรรมการทองเทีย่ วและมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
(๔.๒) ผลผลิต :
1. ถนนเสนทางเชื่อมโยงสูแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา ปรับปรุงจํานวน 12 สายทาง
2. ทรัพยสินและสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเสนทางสูแหลงทองเที่ยวไดรับการบูรณะ
3. แหล ง ท อ งเที่ ย วได รั บ การพั ฒ นาจํ า นวน 6 แหล ง ได แ ก ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น เ พื่ อ รองรั บ กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม, ศูนยขอมูล
ทองเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี สันปาตอง (ระยะที่ 1) อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม, แหลง
ทองเที่ยววัดกูดินขาว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม, ศูนยขอมูลและการนําเสนอ
แบบมั ล ติ มี เ ดี ย เธี ย เตอร ข องโครงการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วอ า งเก็ บ น้ํ า ห ว ยตึ ง เฒ า อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ, ตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม, แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยงอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
(๔.๓) ผลลัพธ :
1. มีถนนเสนทางเชื่อมโยงสูแหลงทองเที่ยวสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเสนทางสูแหลง
ทองเที่ยว
2. นักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ไดรับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอสถานที่ทองเที่ยว
4. มีแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน
เชิงบวก : ประชาชนผูสัญจรใชเสนทางถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)
กิจกรรมยอย

กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน
(ระยะที่ 1) ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 18,000,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมยอย

กิจกรรมหลักที่ 2 ศูนยขอมูลทองเที่ยวและ
ศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี สันปาตอง (ระยะที่ 1)
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 15,000,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดกูดิน
ขาว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
งบประมาณ 15,000,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปากรที่ 7
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
เสนทางเพื่อการทองเที่ยว
กิจกรรมยอยที่ 1) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางหลวง
ชนิดประหยัดพลังงาน เสนทางขึ้นดอยสุเทพ –
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ระยะที่ 1 ทางหลวง
หมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกว – พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน กม.๔+๑๖๒ – กม.๑๑+๐๒๓
(เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 15,960,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
กิจกรรมยอยที่ 2) ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางหลวง
ชนิดประหยัดพลังงาน เสนทางขึ้นสูวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ พระตําหนักภูพิงคพระราชนิเวศน ระยะ
ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกว –
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน กม.๑๑+๐๕๘ –
กม.๑๗+๒๙๐ (เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 11,000,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
กิจกรรมยอยที่ 3) ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการเดินทางสูแหลงทองเที่ยว
วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตําหนักภูพิงคพระราช
นิเวศน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกวพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน กม.๓+๕๐๕ –
กม.๑๒+๐๐๐ (เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมยอย

งบประมาณ 20,000,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
กิจกรรมยอยที่ 4) เสริมสรางยกระดับความ
ปลอดภัยในการเดินทางและทองเที่ยว ทางหลวง
หมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค - กองบิน ๔๑
กม.๕๕๕+๑๔๔ – กม. ๕๖๑+๖๐๐ (เปนแหงๆ)
ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม - ตําบลขวงสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 10,500,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
กิจกรรมยอยที่ 5) เสริมสรางยกระดับความ
ปลอดภัยในการเดินทางและทองเทีย่ ว ทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ ตอน เชียงใหมบานโปง กม.๐+๐๐๐ – กม. ๒+๐๐๐ (เปนแหงๆ)
ตําบลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม – ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 9,500,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
กิจกรรมยอยที่ 6) กิจกรรมปรับปรุงเสนทางเขาสู
วัดพระธาตุดอยนอย ต.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ
จ.เชียงใหม
งบประมาณ 20,000,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 7) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวโครงการพระราชดําริหวยตึงเฒาอําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 21,000,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 8) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวน้ําตกเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 10,000,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม
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กิจกรรมยอย

กิจกรรมยอยที่ 9) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลง
ทองเที่ยวน้ําตกหวยทรายเหลือง อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 8,500,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและ
อํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวง
เพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเที่ยวใน
จ.เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) งานเปลี่ยนโคมไฟฟาแสงสวาง
เปนแบบ LED ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.
0+000 – กม.0+700 (เปนชวง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 2) งานเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการ
ลื่นไถล (Anti – Skid Mataterial) ทางหลวง
หมายเลข 108 กม.79+900 – กม.80+000
กิจกรรมยอยที่ 3) งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.6+000 – กม.
23+300 (เปนแหง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 4) งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางหลวงหมายเลข 108 กม.4+149 – กม.
49+615 (เปนแหง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 5) งานสีตีเสนจราจรบนผิวทาง
Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.
0+000 - กม.2+400 (เปนชวง ๆ)
กิจกรรมยอยที่ 6)งานปดจุดกลับถาวร
ทางหลวงหมายเลข 108 กม.5+962 – กม.
12+378 (เปนชวง ๆ)
งบประมาณ 2,878,600 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ํา
เหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ตําบล
สันนาเม็งอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 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
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กิจกรรมยอย

- กอสรางกําแพงกันดิน คสล. สูง 3.30 เมตร
ยาว 1,300.00 เมตร
กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการแสดงทาง
วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น , จําหนายสินคาและ
บริการของชุมชน, ใหบริการเรือนําเที่ยว และ
สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
งบประมาณ 14,214,700 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม/ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและ
การนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยว
อางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) สรางอาคารขนาดความจุ
นักทองเที่ยวไดครั้งละ ๑๒๐ ที่นั่งเพื่อชมขอมูล
แบบมัลติมีเดียเธียเตอรมีอุปกรณพรอมหองน้ําและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานสากล
งบประมาณ 7,193,300 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมกอสรางแหลง
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพ ตําบล
หนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอย)
1. กอสรางศาลาหกเหลี่ยม จํานวน 2 หลัง
2. กอสรางทางเดิน-วิ่งกวาง 2.00 เมตร หรือผิว
ยางพารา Asphaltic Concrete ไมนอยกวา
1,740.00 ตารางเมตร
3. กอสรางรั้ว รอบอางเก็บน้ําหนองบัว ความยาว
400.00 เมตร
4. กอสรางปายสวนสุขภาพอางเก็บน้ําหนองบัว
ขนาดกวาง 6.25 เมตร สูง2.00 เมตร
5. กอสรางหองน้ํา จํานวน 6 หอง 1 หลัง ขนาด
กวาง 3.60 เมตร ยาว 7.20 เมตร
6. จัดสวนโดยรอบอางเก็บน้ํา โดยปลูกไม
ยืนตน ไมดอกไมประดับ หญานวลนอย
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กิจกรรมยอย

งบประมาณ 3,011,800 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม/ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน
ถนนมหิดล
กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางปรับปรุงทางเทาและ
ขอบคันหิน รวมทั้งกอสรางทางเดินลาดของผูพิการ
ตลอดแนวเสนทางของถนนมหิดลตําบลหนองหอย
ตําบลปาแดด ตําบลสุเทพ ตําบลหายยา อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 2) ติดตั้งเสาไฟฟาประดับงาน
ประติมากรรมบนสะพานขามทางแยกตําบล
ปาแดด ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 25,000,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
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(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
จางเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ : จํานวน 226,758,400 บาท
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน
ระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .......................................................
 ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ 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 เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน ตําบลชางเผือก อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสงมอบพื้นที่ใหคณะกรรมการบริหารศูนยราชการจังหวัด
ดูแลเมื่อโครงการแลวเสร็จ
กิจกรรมหลักที่ 2 ศูนยขอมูลทองเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี สันปาตอง (ระยะที่ 1) อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหมเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสงมอบพื้นที่ใหอําเภอสันปาตองหรือองคการบริหารสวนทองถิ่น
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 3 พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ววั ด กู ดิ น ขาว ตํ า บลสุ เ ทพ อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม จั ง หวั ด เชี ย งใหม
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะสงมอบใหองคการสวนสัตวเชียงใหมดูแล
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยวเมื่อดําเนินการแลวเสร็จแขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 2 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมจะเปนผูดูแลบํารุงรักษา
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเพื่อพัฒนาเสนทางสู
แหลงทองเที่ยวใน จ.เชียงใหมเมื่อดําเนินการแลวเสร็จแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1จะเปนผูดูแลบํารุงรักษา
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมพัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ตําบลสันนาเม็ง
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมเมื่อดําเนินการแลวเสร็จที่ทําการปกครองอําเภอสันทรายจะเปนผูดูแลบํารุงรักษา
หรือสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ดูแล
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเ ดียเธีย เตอรของโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวอางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหมเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
มณฑลทหารบกที่ 33 จะเปนผูดูแลบํารุงรักษา
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมเมื่อดําเนินการแลวเสร็จที่ทําการปกครองอําเภอสันทรายจะเปนผูดูแลบํารุงรักษาหรือสงมอบให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ดูแล
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมปรั บปรุงภูมิทัศนถนนมหิ ดล เมื่อดําเนิ นการแลว เสร็ จแขวงทางหลวงเชี ยงใหมที่ 2
จะเปนผูดูแลบํารุงรักษา
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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จังหวัด....เชียงใหม......
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
ผลผลิต :ดานการทองเที่ยว
โครงการ : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ตลาดสินคาชุมชน (ระยะที่ 1) ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมศูนยขอมูลทองเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี
สันปาตอง (ระยะที่ 1) อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดกูดินขาว ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๒. งบลงทุน

226,758,400
18,000,000

18,000,000 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 แหง
15,000,000
15,000,000 ศูนยขอมูลทองเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี สันปาตอง (ระยะที่ 1) อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1 แหง
15,000,000
15,000,000 พัฒนาแหลงทองเที่ยววัดกูดินขาว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 แหง

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว

126,460,000

๒. งบลงทุน

15,960,000 1) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน เสนทางขึ้นดอยสุเทพ– พระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน ระยะที่ 1 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกว – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน กม.๔+
๑๖๒ – กม.๑๑+๐๒๓ (เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
11,000,000 2) ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน เสนทางขึ้นสูวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตําหนัก
ภูพิงคพระราชนิเวศน ระยะที่ 2 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกว – พระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน
กม.๑๑+๐๕๘ – กม.๑๗+๒๙๐ (เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความสะดวก
ปลอดภัยในเขตทางหลวงเพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลงทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม
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20,000,000 3) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางสูแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุดอยสุเทพ
พระตําหนักภูพิงคพระราชนิเวศน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอนหวยแกว – พระตําหนักภูพิงคราช
นิเวศน กม.๓+๕๐๕ – กม.๑๒+๐๐๐ (เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
10,500,000 4) กิจกรรมเสริมสรางยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางและทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๑
ตอน อุโมงค-กองบิน ๔๑ กม.๕๕๕+๑๔๔ – กม.๕๖๑+๖๐๐ (เปนแหงๆ) ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลขวงสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
9,500,000 5) กิจกรรมเสริมสรางยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางและทองเที่ยวทางหลวงทางหลวงหมายเลข
๑๐๐๑ ตอน เชียงใหม-บานโปง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒+๐๐๐ (เปนแหงๆ) ตําบลฟาฮาม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
20,000,000 6) กิจกรรมปรับปรุงเสนทางเขาสู วัดพระธาตุดอยนอย ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร
21,000,000 7) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวโครงการพระราชดําริหวยตึงเฒา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร
10,000,000 8) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง
2.000 กิโลเมตร
8,500,000 9) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกหวยทรายเหลือง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร
2,878,600
486,700 1. งานเปลี่ยนโคมไฟฟาแสงสวางเปนแบบ LED ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.0+000 – กม.0+700
(เปนชวง ๆ)
498,500 2. งานเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการลื่นไถล (Anti – Skid Mataterial) ทางหลวงหมายเลข 108 กม.
79+900 – กม.80+000
483,000 3. งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.6+000 – กม.23+300 (เปนแหง ๆ)
478,000 4. งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.4+149 – กม.49+615 (เปนแหง ๆ)
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482,400 5. งานสีตีเสนจราจรบนผิวทาง Thermoplastic ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.0+000 – กม.2+400
(เปนชวง ๆ)
450,000 6. งานปดจุดกลับถาวร ทางหลวงหมายเลข 108 กม.5+962 – กม.12+378 (เปนชวง ๆ)
กิจกรรมหลัก 3.3 พัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐหมูที่ 8
บานรองบอน ตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) ปรับปรุงพัฒนาตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐ บานรอง
บอน หมูที่ 8 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม
2. งบลงทุน

กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น ,
จําหนายสินคาและบริการของชุมชน, ใหบริการเรือนําเที่ยว และสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยว
1. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
2.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมหลัก 3.4 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบ
มัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บน้ําหวยตึงเฒา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม

14,214,700
14,121,350
14,121,350
14,121,350 ปรับปรุงพัฒนาตลาดน้ําเหมืองหาประชารัฐ บานรองบอน หมูที่ 8 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม
- 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
93,350

93,350
93,350
93,350 กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น , จําหนายสินคาและบริการของชุมชน, ใหบริการเรือนํา
เที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
7,193,300 พัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวอางเก็บน้ํา
หวยตึงเฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม สรางอาคารขนาดความจุ
นักทองเที่ยวไดครั้งละ ๑๒๐ ที่นั่งเพื่อชมขอมูลแบบมัลติมีเดียเธียเตอรมีอุปกรณพรอมหองน้ําและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานสากล

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ

ป ๒๕๖๒

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(ถามี)

กิจกรรมหลัก 3.5 กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิง
สุขภาพ
ตําบลหนองแหยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

3,011,800 กอสรางแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพ
ตําบลหนองแหยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม
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. กอสรางปายสวนสุขภาพอางเก็บน้ําหนองบัว ขนาดกวาง 6.25 เมตร สูง2.00 เมตร
5. กอสรางหองน้ํา จํานวน 6 หอง 1 หลัง ขนาดกวาง 3.60 เมตร 7.20 เมตร
6. จัดสวนโดยรอบอางเก็บน้ํา โดยปลูกไมยืนตน ไมดอกไมประดับ หญานวลนอย

กิจกรรมหลัก 3.6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล

25,000,000

กิจกรรมยอยที่ 1) กอสรางปรับปรุงทางเทาและขอบคันหิน รวมทั้งกอสราง
ทางเดินลาดของผูพิการ ตลอดแนวเสนทางของถนนมหิดล
กิจกรรมยอยที่ 2) ติดตั้งเสาไฟฟาประดับงานประติมากรรมบนสะพานขามทาง
แยก

15,000,000 กอสรางปรับปรุงทางเทาและขอบคันหิน รวมทั้งกอสรางทางเดินลาดของผูพิการ ตลอดแนวเสนทางของ
ถนนมหิดล ตําบลหนองหอย ตําบลปาแดด ตําบลสุเทพ ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
10,000,000 ติดตั้งเสาไฟฟาประดับงานประติมากรรมบนสะพานขามทางแยก ตําบลปาแดด ตําบลหนองหอย อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ลําดับความสําคัญ 30
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการส ง เสริ ม ยกระดั บ มาตรฐานและสร า งนวั ต กรรมเพื่ อ
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
27,783,800 บาท
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
พั ฒ นาศั ก ยภาพแหล ง ท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ พื่ อ รองรั บ
แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
3,200,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ําพุรอนเพื่อสรางนวัตกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
5,400,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่นตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ
1,483,800 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม Millennials in this Era :การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิจ กรรมทองเที่ย วจั งหวั ด เชี ย งใหมเ พื่อรองรั บ นั กทองเที่ย วกลุ ม
Millennials
1,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนามูลคาเพิ่มและยกระดับสินคาชุมชนดานผาทองถิ่น
เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
2,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาเสนทางแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
และประชาสัมพันธอยางยั่งยืน
3,250,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ป ระกอบการเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ Package
Tour ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
2,500,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมจั ด ทํ า แผนแม บ ทเพื่ อ พั ฒ นาดอยปู ห มื่ น ให เ ป น แหล ง
ทองเที่ยวเชิงหลากมิติใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติ
2,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

หัวขอ
กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
กิจ กรรมพั ฒ นาแพลตฟอร ม การวิ เ คราะห ข อ มู ล ขนาดใหญ ด า น
ท อ งเที่ ย วและระบบสนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วอั จ ฉริ ย ะจั ง หวั ด
เชียงใหม
6,950,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 30
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
วงเงิน 3,200,000 บาท
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้้าพุร้อนเพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วงเงิน 5,400,000 บาท
1.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
วงเงิน 1,483,800 บาท
1.4 กิจกรรมMillennials in this Era : การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials
วงเงิน 1,000,000 บาท
1.5 กิจกรรมพัฒนามูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าชุมชนด้านผ้าท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สุขภาพ
วงเงิน 2,000,000 บาท
1.6 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
วงเงิน 3,250,000 บาท
1.7 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการบริหารจัดการ Package Tour ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วงเงิน 2,500,000 บาท
1.8 กิจ กรรมจัดท้าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาดอยปู่หมื่นให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงหลากมิติให้เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงหลากมิติ
วงเงิน 2,000,000 บาท
1.9 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านท่องเที่ยวและระบบสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 6,950,000 บาท
วงเงิน 27,783,800 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน : การส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
หน่วยดาเนินการหลัก : ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ: นางปวีณวรรณ นิลก้าแหง ตาแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ: ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา
ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2325
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ม า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐ บาล ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้น
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการท่องเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการท่องเที่ยว Travel and Leisureในปี พ.ศ. 2559 เชียงใหม่ถูกจัดล้าดับเมื องน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลกปี

พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 6ใน 10 สถานที่น่าไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกล่าวถึง
เชียงใหม่ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้นท้าให้เป็นจุดน่าสนใจให้กลับไปเที่ยวซ้้าอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย และแหล่ง
บริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยี การรวมบูรณาการข้อมูลฐานวิเคราะห์และการประชาสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ย วโดยใช้มาตรฐานสากลซึ่งจะท้าให้ เพิ่มมูล ค่าการบริการได้จึงจ้าเป็นจะต้องมี การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวสามารถตอบสนองในส่วนของการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
โดยมีใช้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”และจะเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของโลกได้ ดังนั้น จึ งมีความจ้ า เป็นต้องมี การรวมบูรณาการ พัฒนานวัตกรรม จากต้ นทุนที่มี เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของ
จังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสู่สากล
(๑.๒) สรุปสาระส้าคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ สภาพปัญหา/ความต้องการการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสู่ตลาดในประเทศและสู่สากล
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปรับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์รูปแบบการน้าเสนอ
การท่องเที่ยวที่ดึงเสน่ห์ของต้นทุนทั้งจากธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มี รูปแบบการให้บริการ การอ้านวยความสะดวก
ตลอดจนการส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสั มพั นธ์ อย่ างต่อ เนื่ อง เพื่อ เป็ นการพัฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ย วยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน จ้าเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล จะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะท้าให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการที่สร้างสรรค์
2. เพื่อให้มเี ครื่องมือทางเทคโนโลยีมาอ้านวยความสะดวกจากการใช้บริการด้านการท่องเที่ยว
3. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากแหล่งท่องเที่ยว
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ด้าเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ตค. 2562
สิ้นสุดปีกย. 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยว
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด : จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ
การเป็นเมืองเชียงใหม่
(๔.๒) ผลผลิต
1. ได้แผนแม่บท 1 แผน
2. ได้งานวิจัย 1 งาน
3. ได้ Platform ข้อมูลบริการ แสดงผ่าน Application
4. ได้เครื่องมือแสดงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์

(๔.๓) ผลลัพธ์
1. นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลบริการ
2. นั กท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบของสิ นค้าและบริการ ที่ผ่ านการพัฒ นา
ยกระดับมูลค่าเพิ่ม
3. ชุมชนท่องเที่ยว รวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์แนวทางจากแผนแม่บท งานวิจัยไปสู่
การพัฒนาต่อยอด
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :ประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เชิงลบ :
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การท่องเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อรองรับแผนพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ
กิจกรรมย่อยที่ 1) ศึกษา รวมรวม วิเคราะห์
และสังเคราะห์ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเพื่อการอนุรักษ์ ของจังหวัด
เชียงใหม่และท้าการพัฒนาต้นแบบแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพื่อการอนุรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2) พัฒนาพัฒนานวัตกรรม
การท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม
และความจริงเสมือน ส้าหรับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเพื่อการอนุรักษ์จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเมือง
อัจฉริยะ
กิจกรรมย่อยที่ 3) การประชาสัมพันธ์ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพื่อการอนุรักษ์
โดยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media
Advertising) และเว็บไซต์ เพื่อน้าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว วารสารการท่องเที่ยว
รวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่
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กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนน้าพุร้อนเพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 1) โครงการศึกษาความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ต่อหมู่บ้านน้้าพุ
ร้อนและสปา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวหมู่บ้าน
น้้าพุร้อน สปาและนวดแผนไทย
กิจกรรมย่อยที่ 2)พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวหมู่บ้านน้้าพุร้อนและสปา
อย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 3)พัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวหมู่บ้าน
สมุนไพร การท่องเที่ยวหมู่บ้านเพื่อส่งเสริม
การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
เขตภาคเหนือ
กิจกรรมย่อยที่ 4) พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวน้้าพุร้อน
หมู่บ้านน้้าพุร้อน การแพทย์แผนไทย เพื่อ
ความยั่งยืนและมีความสามารถในการแข่งขัน
ของการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 5) นิทรรศการการท่องเที่ยว
หมู่บ้านน้้าพุร้อน (Hot Spring & Spa
Villages Destination)
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดฝึกอบรมหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยและทักษะด้านการ
ให้บริการ
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมMillennials in
this Era : การศึกษาแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มMillennials
กิจกรรมย่อยที่ 1) โครงการส้ารวจพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวของ
จ.เชียงใหม่เพื่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials
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กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่ 2) โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจกรรม
ท่องเที่ยวส้าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
Millennials ใน จ.เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมพัฒนามูลค่าเพิ่ม
และยกระดับสินค้าชุมชนด้านผ้าท้องถิ่นเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 1) สร้างนักออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมจากผ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและสุขภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2) อบรมการออกแบบ
การสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาสินค้าผ้า
ชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 3) อบรมการพัฒนาสินค้า
ชุมชนด้านผ้าท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 4) งานแสดงสินค้าชุมชนด้าน
ผ้าท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
สุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และประชาสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1) ศึกษา รวมรวม วิเคราะห์
จัดกลุ่ม และสังเคราะห์ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ทุกประเภท
และท้าการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจัดท้า
สารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2) พัฒนานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว: แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเมือง
อัจฉริยะ โดยพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง
กิจกรรมย่อยที่ 3) ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด้าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเส้นทางท่องเที่ยวแหล่ง
เรียนรู้ตามชาติพันธุ์ โดยใช้นวัตกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อหลักและ สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media Advertising)
อย่างยั่งยืน เพื่อน้าเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว
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บทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมพัฒนา
ผู้ประกอบการเพื่อการบริหารจัดการ
Package Tour ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ 1) พัฒนาระบบดิจิทัลการ
สร้าง Package Tour ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และสามารถต่อเชื่อมกับApplication หรือ
ระบบต่างๆด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 2) กิจกรรมยกระดับขีด
ความสามารถสถานประกอบการ ด้วยระบบ
ดิจิทัลการสร้าง Package Tour
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมจัดทาแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาดอยปู่หมื่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงหลากมิติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
หลากมิติ
กิจกรรมย่อยที่ 1) การสร้างแรงจูงใจและ
ร่วมกันค้นหาความโดดเด่นของสินค้าและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมพัฒนา
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านท่องเที่ยวและระบบสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1) รวมรวม วิเคราะห์ จัดกลุ่ม
และสังเคราะห์ ข้อมูลการท่องเที่ยวและพัฒนา
Platform เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และ
จัดหา/พัฒนา/ประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อรองรับการ
บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดหา/พัฒนา/ประยุกต์ใช้
Social Listening Tool ในการส้ารวจจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อน้ามาเป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
บริหารความสัมพันธ์และพัฒนา ผลิตภัณฑ์
และการบริการด้านการท่องเที่ยว

































































กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่ 3) พัฒนาความสามารถของ
Platform โดยน้าแนวคิดปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligent) ที่มีการพัฒนา
ความสามารถในการจดจ้าและเรียนรู้
(Machine learning)

ต.ค.-ธ.ค. 62



ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63





ก.ค. - ก.ย. 63



(๖) วิธีการดาเนินงาน ด้าเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ : จ้านวน 27,783,800 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ............................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือด้าเนินการ
มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
............................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
...........................................................................................................................................................................

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการที่ 4 โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐานและสราง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน
กิจกรรมหลักที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว :
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษา รวมรวม วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูลแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพื่อการอนุรักษ ของ
จังหวัดเชียงใหมและทําการพัฒนาตนแบบแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเพื่อการอนุรักษจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนลูกจางโครงการ
(2) คาตอบแทนผูประสานงานชุมชน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

27,783,800

3,200,000

1,150,000

1,150,000
1,150,000
-

1,128,000
480,000 คาพาหนะ 1คัน*2วัน*3600*40 ครั้ง 288,000 บาท
คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*2 คืน*1200 บาท*40 ครั้ง 192,000 บาท
648,000 คาจางเหมาบริการวิเคราะหขอมูล1 คน* 4 เดือนๆละ 20,000 บาท 80,000 บาท
คาจางเหมาบริการบันทึกขอมูล 1คน*4เดือน*15,000 บาท 60,000 บาท
คาจางเหมาบริการจัดทํานามานุกรม 1คน*4เดือน*20,000 บาท 80,000 บาท
คาจางเหมาลูกจางโครงการ 1คน*17000 บาท *12 ครั้ง 204,000 บาท
คาจางเหมาผูประสานงานชุมชน 1คน*15000บาท*12 เดือน 180,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยวโดยใช
เทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงเสมือน สําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพื่อการอนุรักษจังหวัดเชียงใหม
เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3) การประชาสัมพันธ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเพื่อการอนุรักษ โดยสื่อสังคมออนไลน (Social Media
Advertising) และเว็บไซต เพื่อนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยว
วารสารการทองเที่ยว รวมถึงหนวยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

คาอาหารวาง ผูสํารวจ 4 คน*50 บาท*40 มื้อ 8,000 บาท
คาอาหารผูสํารวจ 2คน*200บาท*40 มื้อ 16,000 บาท
คาอาหารวาง ผูใหขอมูล 10 คน*50 บาท*40 มื้อ 20,000 บาท
22,000 5,500 บาท*4ครั้ง
1,100,000

1,100,000
1,100,000
1,080,000
1,080,000 คาจางเหมาพัฒนาระบบฐานขอมูล 6เดือนๆละ 60,000 บาท 360,000 บาท
คาจางเหมาพัฒนาปญญาประดิษฐ 4เดือนๆละ 60,000 บาท 240,000 บาท
คาจางเหมาพัฒนา Web/Mobile Application 6 เดือนๆละ 80,000 บาท 480,000 บาท
20,000
20,000 4 เดือนๆละ 5,000 บาท
950,000

950,000
950,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมหลักที่ 4.๒กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ําพุรอนเพื่อ
สรางนวัตกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการศึกษาความตองการของลูกคากลุม
ตางๆ ตอหมูบานน้ําพุรอนและสปา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการการทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอน สปาและนวด
แผนไทย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

930,000
735,000 ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม (105,000 บาท*7 เดือน รวม 735,000
บาท)
90,000 คาจางเหมาผูประสานงานชุมชน 5คน*1วัน*3,000 บาท*6ครั้ง 90,000 บาท
105,000 คาจางเหมาลูกจางโครงการ 1คน*10เดือน*10,500 บาท 105,0000 บาท
20,000
20,000 วัสดุสํานักงาน (5,000 บาท*4 ครั้ง)
5,400,000
500,000

500,000
27,000
21,600 2คน*6ชั่วโมง*600บาท*3ครั้ง
5,400 1คน*6ชัว่ โมง*300บาท*3ครั้ง
348,000
44,100 คาพาหนะ 1 วัน*2คัน*3,600 บาท* 3 ครั้ง 21600 บาท
คาที่พักคณะทํางาน 5 หอง*1คืน*1500บาท*3ครั้ง 22500 บาท
213,000 คาจางเหมาจัดทําแบบสอบถาม 5,000 บาท
คาจางเหมาแปลแบบสอบถามภาษาอังกฤษ 10,000 บาท
คาจางเหมาวิเคราะหแบบสอบถาม 5,000 บาท
คาจางเหมาจัดทํารูปเลมสรุปผลการศึกษาสภาพธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมฯ 20,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําเอกสารการประชุม 10,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการอบรม
(3) วัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 2)พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว
หมูบานน้ําพุรอนและสปาอยางยั่งยืน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
(4) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 10,000 บาท
คาจางเหมาบันทึกและถอดเทปสรุปรายงานการประชุม 15,000 บาท
คาจางเหมาลูกจางโครงการ 2 คน* 42,500 บาท (3เดือน) 85,000 บาท
คาจางเหมาลูกจางแจกแบบสอบถาม 10คน*500 บาท 5,000 บาท
คาจาเหมาะนักศึกษาชวยงาน 2คน*30วัน*300บาท 18,000 บาท
คาจางเหมาผูประสานงานชุมชน 10คน*1เดือน*3000 บาท 30,000 บาท
90,900 คาเชาสถานที่ 5000 บาท*5ครั้ง 25,000 บาท
คาของที่ระลึกผูตอบแบบสอบถาม 100 คน*100 บาท 10,000 บาท
คาถายเอกสาร 10,000 บาท
คาอาหารกลางวันผูรวมประชุม 20 คน*2มื้อ*150 บาท*3 ครั้ง 18000 บาท
คาอาหารวางผูรวมประชุม 20 คน*4มื้อ*40 บาท*3 ครั้ง 9600 บาท
คาอาหารวางประชุมกรรมการโครงการ 20 คน*1 มื้อ*40 บาท*6 ครั้ง 4800 บาท
คาอาหารคณะทํางานลงพื้นที่ 10คน*3มื้อ*150 บาท*3ครั้ง 13500 บาท
125,000
30,000
90,000 30,000 บาท*3 ครั้ง
5,000 1000 บาท*5 ครั้ง
1,000,000
1,000,000
1,000,000
70,800
36,000 1คน*6ชั่วโมง*600บาท*10 ชุมชน
18,000 1คน*6ชัว่ โมง*300บาท*10ชุมชน
16,800 2คน*2 วัน*420 บาท*10 ชุมชน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการอบรม
(3) วัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 3)พัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ทองเที่ยวหมูบานสมุนไพร การทองเที่ยวหมูบานเพื่อสงเสริมการ
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในเขตภาคเหนือ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
(4) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา
๑.๑.๒ คาใชสอย

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

606,200
147,000 คายานพาหนะ 1 คัน*2วัน*3600 บาท*10 ชุมชน 72,000 บาท
คาที่พักคณะทํางาน 5หอง*1คืน*1500บาท*10ชุมชน 75,000 บาท
216,000 คาจางเหมาจัดทําตนฉบับหลักสูตรการอบรมฯ 5,000 บาท*10 ชุมชน 50,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 5,000 บาท*10 ชุมชน 50,000 บาท
คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 5,000 บาท*10 ชุมชน 50,000 บาท
คาจางเหมาลูกจางโครงการ 2 คน* 33,000 บาท (3เดือน) 66,000 บาท
243,200 คาเชาสถานที่ 2วัน*5000บาท*10ชุมชน 100,000 บาท
คาถายเอกสาร 5,200 บาท
คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม 30 คน*2มื้อ*150 บาท*10ชุมชน 90,000 บาท
คาอาหารวางประชุมกรรมการโครงการ 30 คน*4 มื้อ*40 บาท*10 ชุมชน 48000 บาท
323,000
20,000
300,000 30000 บาท *10ชุมชน
3,000 1000บาท*3 ครั้ง
500,000

500,000
500,000
124,800
72,000 1คน*12ชั่วโมง*600บาท*10 ชุมชน 72,000 บาท
36,000 1คน*12ชัว่ โมง*300บาท*10ชุมชน 36,000 บาท
16,800 2คน*2 วัน*420 บาท*10 ชุมชน
307,700

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการอบรม
(3) วัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 4) พัฒนานวัตกรรมการใหบริการและการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวน้ําพุรอน
หมูบานน้ําพุรอน การแพทยแผนไทย
เพื่อความยั่งยืนและมีความสามารถในการแขงขันของการทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
(3) คาตอบแทนผูชวยวิทยากร
(5) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานลวงเวลา
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

147,000 คาที่พักคณะทํางาน 5 หอง*1คืน*1500 บาท*10ชุมชน 75,000 บาท
คายานพาหนะ 1 คัน*2วัน*3600บาท*10ชุมชน 72,000 บาท
160,700 คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 5,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 5,000 บาท
คาจางเหมาลูกจางโครงการ 2 คน* 6,350 บาท รวม 12,700 บาท
คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม 30 คน*2 มื้อ*150 บาท*10 ชุมชน 90,000 บาท
คาอาหารวางผูเขารับการอบรม 30คน*4มื้อ*40 บาท*10ชุมชน 48,000 บาท
67,500
10,500 คาวัสดุสํานักงาน
50,000 คาวัสดุการอบรม 5000*10 ชุมชน
7,000 คาวัสดุเชื้อเพลิง 7000
1,500,000

1,500,000
1,500,000
134,800
72,000
10,000
36,000
16,800
1,118,200
147,000

1คน*12ชั่วโมง*600บาท*10 ชุมชน 72,000 บาท
2คน*5,000บาท 10,000 บาท
1คน*12ชั่วโมง*300บาท*10 ชุมชน 36,000 บาท
2คน*2วัน*420 บาท*10 ชุมชน 16,800 บาท

คาที่พักคณะทํางาน 5 หอง*1 คืน*1500บาท*10 ชุมชน 75,000 บาท
คายานพาหนะ 1 คัน*2วัน*3,600 บาท*10 ชุมชน 72,000 บาท
724,000 คาจางเหมาบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 5,000 บาท*10 ชุมชน 50,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง
คาจางเหมาออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการใหบริการ 10 นวัตกรรม*30,000 บาท 300,000
บาท
คาจางเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากน้ําพุรอน 10 ชุด*30,000 บาท 300,000 บาท

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.3 คาวัสดุ

กิจกรรมยอยที่ 5) นิทรรศการการทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอน
(Hot Spring & Spa Villages Destination)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.3 คาวัสดุ

คาจางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม 5,000 บาท*10 ชุมชน 50,000 บาท
คาจางเหมาลูกจางโครงการ 2คน*12,000 บาท 24,000 บาท
247,200 คาเชาสถานที่ 2 วัน*5,000 บาท*10 ชุมชน 100,000 บาท
คาถายเอกสาร 9,200 บาท
คาอาหารกลางวันผูเขารับการอบรม 30 คน*2มื้อ*150 บาท*10 ชุมชน 90,000 บาท
คาอาหารวางผูเขารับการอบรม 30 คน*4 มื้อ*40 บาท*10ชุมชน 48,000 บาท
247,000 คาวัสดุสํานักงาน 20,000 บาท
คาวัสดุการอบรม 22,500*10 ชุมชน 225,000 บาท
คาวัสดุเชื้อเพลิง 1,000 บาท*2 ครั้ง 2,000 บาท
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,891,300
147,000 คาที่พักคณะทํางาน 5 หอง*1คืน*1500บาท*10 ชุมชน 75,000 บาท
คายานพาหนะ 1 คัน*2วัน*3600 บาท*10 ชุมชน 72,000 บาท
1,563,000 คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 10 ชุมชน 500,000 บาท (7 วัน)
คาจางเหมาจัดนิทรรศการทองเที่ยวหมูบานน้ําพุรอน (รวมหมูบาน) 953,000 บาท (7วัน)
คาจางเหมาจัดทํารายงานโครงการ (20เลม * 500 บาท) 10,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําเว็บไซตโครงการ 100,000 บาท
172,300 คาจางเหมาลูกจางโครงการ 2คน*86,150 บาท
9,000 คาจางเหมานักศึกษาชวยงาน 15คน*2วัน*300 บาท
8,700 คาวัสดุสํานักงาน 8,700 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4.3 กิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่นตอเหตุการณ
ภัยพิบัติตางๆ
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดฝกอบรมหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน ประชาชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูที่เกี่ยวของกับการเตือนภัยและทักษะดานการใหบริการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

1,483,800
1,483,800

1,483,800
1,483,800
105,600
105,600 - คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) จํานวน 4 คน จํานวน 8 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
จํานวน 2 วัน 76,800 บาท
- คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) จํานวน 3 คน จํานวน 8 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
จํานวน 1 วัน 28,800 บาท
1,333,000
450,500 - คาที่พัก 50 หองๆละ 1,500 บาท จํานวน 3 คืน 225,000 บาท
- คาที่พักวิทยากร 4 หองๆละ 1,500 บาท จํานวน 3 คืน 18,000 บาท
- คาที่พักผูบริหาร 10 คน จํานวน 3 คืนๆละ 1,500 บาท รวม 5 หอง 22,500 บาท
- คาพาหนะเดินทางวิทยากร 7 คน คนละ 5,000 บาท 35,000 บาท
- คาพาหนะเดินทางขอผูเขารับการอบรม 100 คนๆละ 800 บาท 80,000 บาท
- คาพาหนะเดินทางผูบริหาร 10 คน (คาโดยสารเครื่องบินกทม-เชียงใหมและคาแทกซี่) 70,000
- คาจางเหมารถบัส จํานวน 3 คันๆละ 20,000 บาท จํานวน 5 วัน 300,000 บาท
350,000 บาท
- คาจางเหมารถตู จํานวน 2 คันๆละ 5,000 บาท จํานวน 5 วัน 50,000 บาท
532,500 - คาของสัมมนาคุณในการศึกษาดูงาน จํานวน 5 แหลงๆละ 1,500 บาท 7,500 บาท
- คาประชุมเพื่อเตรียมความพรอมและจัดทําหลักสูตร 50,000 บาท
- คาจัดทํารายงานสรุปรูปเลม จํานวน 20 เลม พรอมซีดี / สรุปสําหรับผูบริหาร 30,000 บาท
- คาถายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 ชุดๆ ละ 200 บาท 20,000 บาท
- คาอาหารเชา แบบเหมาจาย/คน จํานวน 100 คนๆ ละ 250 บาท จํานวน 1 มื้อ 25,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง
- คาอาหารกลางวันแบบเหมาจาย/คน จํานวน 100 คนๆละ 350 บาท จํานวน 5 มื้อ 175,000
บาท
- คาอาหารเย็น แบบเหมาจาย/คน จํานวน 100 คนๆ ละ 350 บาท จํานวน 5 มื้อ 175,000 บาท
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มแบบเหมาจาย จํานวน 100 คนๆ ละ 50 บาท จํานวน 10 มื้อ
50,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมหลักที่ 4.4 กิจกรรม Millennials in this Era:
การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมMillennials
กิจกรรมยอยที่ 1) โครงการสํารวจพฤติกรรมนักทองเที่ยวและ
พัฒนากิจกรรมทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพื่อนักทองเที่ยวกลุม
Millennials
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

45,200
45,200
1,000,000

650,000

650,000
644,650
588,150
588,150 คาจางเหมาสํารวจพฤติกรรมนักทองเที่ยวและพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพื่อ
นักทองเที่ยวกลุม Millennials
25,000 คาเชารถตูรวมน้ํามันวันละ 2,500 บาท × 10วัน
2,500 คาจางเหมานักศึกษาชวยงาน จํานวน 250 บาท × 10 คน
15,000 คาจางเหมาผูสัมภาษณ จํานวน 500 บาท จํานวน 30 ตัวอยาง
14,400 ทําโฟกัสกรุปผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น จํานวน 1200 บาท × 12 คน
20,000 คาจางเหมาพิมพงานสํารวจทั้งโครงการ
300,000 คาจางเหมาเก็บขอมูล
60,000 คาจางเหมาบลงขอมูลและประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม(แบบสอบถาม) จํานวน 400 ชุด×150
30,000 บาท
คาโปรแกรมวิเคราะหผลเชิงคุณภาพ QDA Miner

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร
(๕) คาของที่ระลึก
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
๒.๒ คาสาธารณูปโภค
๒.๔ คาบริการไปรษณีย
๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 2) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผูประกอบการเพื่อ
เพิ่มมูลคากิจกรรมทองเที่ยวสําหรับกลุมนักทองเที่ยว Millennials
ในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๓) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
(๔) คาตอบแทนวิทยากร (ผูเชี่ยวชาญรายบุคคล)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๒) คาเดินทางวิทยากร/คาแท็กซี่และคาเครื่องบิน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓
15,000
10,000
6,750
77,500
12,000
56,500
12,000
20,000
4,500
20,000
5,000
350
350,000

350,000
350,000
71,600
50,000
21,600
235,050
7,500
48,000

คําชี้แจง
คาจางเหมารูปเลมโครงการสํารวจ
คาเชาหองประชุมทําโฟกัสกรุป 1 ครั้ง รวมคาเชา LCD+Notebook
คาอาหารและอาหารวาง ประชุมทําโฟกัสกรุป จํานวน 450 บาท × 15 คน
คาจางเหมาผลิตสื่อ Infographic
คาจางเหมาถอดเทป-บทสัมภาษณ 30 เคสตัวอยาง × 400 บาท
วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4, แฟมเอกสาร, ลวดเสียบ, กรรไกร, กลองลังพลาสติกขนาดใหญ, ฯลฯ)
คาหมึกปริ้นส
จํานวน 150 บาท × 30 ชิ้น (ใหผูประกอบการที่เปนกลุมตัวอยาง)
คาหนังสือ/ตํารา ตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการทําการสํารวจฯ

คาตอบแทนทีมวิทยากรแบบเชี่ยวชาญพิเศษ 1400 บาทตอชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง*3 วัน*2 คน
คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1,200 บาท ตอชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง × 3 วัน
คาเชารถตูรวมน้ํามันวันละ 2,500 บาท × 3วัน
คาเดินทางโดยเครื่องบินของวิทยากรจํานวน 6 คน × 7,000 บาท และคาจางเหมาเดินทางโดย
แทกซี/่ รถ 1,000 บาท จํานวน 6 คน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(๗) คาศึกษาดูงาน
(๘) คา workshop นอกสถานที่
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร
๒.๒ คาสาธารณูปโภค
๒.๔ คาบริการไปรษณีย
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 4.5 กิจกรรมพัฒนามูลคาเพิ่มและยกระดับสินคา
ชุมชนดานผาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
กิจกรรมยอยที่ 1) สรางนักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมจากผา
เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓
29,500
10,000
12,500
4,000
3,000
74,250
50,000
25,800
43,350
18,000
20,000
5,000
350
-

คําชี้แจง

คาจางเหมาพิธีเปด-ปดกิจกรรม
คาจางเหมาทําแฟมเอกสารแจกผูเขาอบรม 250 บาท × 50 คน
คาจางเหมารายงานสรุปกิจกรรม
คาจางเหมานักศึกษาชวยงาน จํานวน 4 คน วันละ 250 บาท × 3 วัน 3,000 บาท
คาอาหาร+อาหารวางผูเขาอบรมและเจาหนาที่จํานวน 55 คน × 450 บาท × 3 วัน
จํานวน 25000 × 2 ที่

วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4, แฟมเอกสาร, ลวดเสียบ, กรรไกร, กลองลังพลาสติกขนาดใหญ, ฯลฯ)
คาหมึกปริ้นส

2,000,000
300,000
300,000
300,000
122,400
36,000 1 คน *3000 บาท * 12 ครั้ง
86,400 2 คน 6 ชมๆละ 600 บาท 12 ครั้ง
91,200

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร
(๓) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
กิจกรรมยอยที่ 2) อบรมการออกแบบ การสรางมูลคาเพิ่มและ
การพัฒนาสินคาผาชุมชน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร
(๓) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

72,000 คาที่พัก 2 หอง 2 คืน*1200 บาท *6 ครั้ง 28,800 บาท
คาพาหนะ 1 คัน * 2 วัน*3600 บาท * 6 ครั่ง 43,200 บาท
19,200 คาเชาสถานที่ 2 วัน*1,000 บาท*6 ครั้ง
คาอาหาร 2 คน*200 บาท*12 มื้อ 4,800 บาท
คาอาหารวาง 2 คน*50 บาท*24 มื้อ 2,400 บาท
86,400
56,400
10,000
20,000
500,000
500,000
500,000
187,200
72,000 2 คน *3000 บาท * 12 ครั้ง
115,200 4 คน 6 ชมๆละ 600 บาท 8 ครั้ง
136,000
48,000 คาที่พกั 2 หอง 2 คืน*1200 บาท *4 ครั้ง 19,200 บาท
คาพาหนะ 1 คัน * 2 วัน*3600 บาท * 4 ครั้ง 28,800 บาท
88,000 คาเชาสถานที่ 4 วัน*1,000 บาท*4 ครั้ง
คาอาหาร 30 คน*200 บาท*8 มื้อ 48,000 บาท
คาอาหารวาง 30 คน*50 บาท*16 มื้อ 24,000 บาท
176,800
96,800 เดือนละ 24,200 * 4 เดือน
40,000 เดือนละ 10,000*4 เดือน
40,000 เดือนละ 10,000*4 เดือน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมการพัฒนาสินคาชุมชนดานผาทองถิ่น ให
สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร
(๓) วัสดุเชื้อเพลิง
กิจกรรมยอยที่ 4) งานแสดงสินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ ในภาคเหนือ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

500,000
500,000
500,000
82,800
18,000 1 คน *3000 บาท * 6 ครั้ง
64,800 3 คน 6 ชมๆละ 600 บาท 6 ครั้ง
108,000
36,000 คาที่พกั 2 หอง 2 คืน*1200 บาท *3 ครั้ง 14,400 บาท
คาพาหนะ 1 คัน * 2 วัน*3600 บาท * 3 ครั้ง 21,600 บาท
72,000 คาเชาสถานที่ 4 วัน*1,125 บาท*4 ครั้ง
คาอาหาร 30 คน*200 บาท*6 มื้อ 36,000 บาท
คาอาหารวาง 30 คน*50 บาท*12 มื้อ 18,000 บาท
309,200
208,800 เดือนละ 52,200 * 4 เดือน
60,400 เดือนละ 15,100*4 เดือน
40,000 เดือนละ 10,000*4 เดือน
700,000

12,000
12,000 1 คน *3000 บาท * 4 ครั้ง
500,000
500,000 จัดงานแสดงสินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพในภาคเหนือ 7 วัน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร
(๓) วัสดุโฆษณะและเผยแพร

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

188,000
60,000 เดือนละ 15,000 * 4 เดือน
60,000 เดือนละ 15,000 * 4 เดือน
68,000 เดือนละ 17,000 * 4 เดือน

กิจกรรมหลักที่ 4.6 กิจกรรมพัฒนาเสนทางแหลงเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและประชาสัมพันธอยางยั่งยืน
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษา รวมรวม วิเคราะห จัดกลุม และ
สังเคราะห ขอมูลแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมทุก
ประเภท และทําการพัฒนาตนแบบนวตกรรมการทองเที่ยวแหลง
เรียนรูเชิงวัฒนธรรม

3,250,000

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

1,150,000
1,150,000
1,104,000
480,000 คาพาหนะ 1คัน*2วัน*3600*40 ครั้ง 288,000 บาท
คาที่พักคณะทํางาน 2 หอง*2 คืน*1200 บาท*40 ครั้ง 192,000 บาท
624,000 คาจางเหมาบริการวิเคราะหขอมูล1 คน* 4 เดือนๆละ 20,000 บาท 80,000 บาท
คาจางเหมาบริการบันทึกขอมูล 1คน*4เดือน*15,000 บาท 60,000 บาท
คาจางเหมาบริการจัดทํานามานุกรม 1คน*4เดือน*20,000 บาท 80,000 บาท
คาจางเหมาลูกจางโครงการ 5คน*3000 บาท *12 ครั้ง
คาจางเหมาผูประสานงานชุมชน 1คน*15000บาท*12 เดือน
คาอาหารวาง ผูสํารวจ 4 คน*50 บาท*40 มื้อ 8,000 บาท
คาอาหารผูสํารวจ 2คน*200บาท*40 มื้อ 16,000 บาท
คาอาหารวาง ผูใหขอมูล 10 คน*50 บาท*40 มื้อ 20,000 บาท
46,000 11,500 บาท*4ครั้ง

(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ

1,150,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนานวตกรรมการทองเที่ยว: แหลงเรียนรู
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดเมือง
อัจฉริยะ โดยพัฒนาการทองเที่ยวแบบเสมือนจริง
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3) ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวแหลงเรียนรู
เชิงวัฒนธรรม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

1,100,000

1,100,000
1,100,000
1,080,000
1,080,000 คาจางเหมาพัฒนาระบบฐานขอมูล 6 เดือนๆละ 60,000 บาท รวม 360,000 บาท
คาจางเหมาพัฒนาปญญาประดิษฐ 4เดือนๆละ 60,000 บาท รวม 240,000 บาท
คาจางเหมาพัฒนา Web/Mobile Application 6 เดือนๆละ 80,000 บาทรวม 480,000 บาท
20,000
20,000 5,000บาท*4เดือน
1,000,000
1,000,000
1,000,000
977,000
707,000 ประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม (101,000 บาท*7 เดือน รวม 707,000
บาท)
90,000 คาจางเหมาผูประสานงานชุมชน 5คน*1วัน*3,000 บาท*6ครั้ง 90,000 บาท
180,000 คาจางเหมาลูกจางโครงการ 1คน*12เดือน*15,000 บาท 180,0000 บาท
23,000
23,000 วัสดุสํานักงาน (5,750 บาท*4 ครั้ง)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4.7 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการเพื่อการบริหาร
จัดการ Package Tour ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาระบบดิจิทัลการสราง Package Tour ให
เหมาะสมกับความตองการผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และสามารถตอเชื่อมกับApplication หรือระบบตางๆดานการ
ทองเที่ยวในพื้นที่
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓
2,500,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000
1,960,000
1,960,000
10,000
10,000
40,000
45,000
72,000
15,000
20,000
1,748,000

๑.๑.3 คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุคอมพิวเตอร

คําชี้แจง

40,000
20,000
20,000

คาจางเหมาผูเชี่ยวชาญออกแบบแบบเก็บขอมูล/แบบสอบถาม
คาจัดทําแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล
คาตอบแทนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 200 คน X 200 บาท = 40,000 บาท
คาเชาเครื่อง GPS เพื่อเก็บตําแหนงสถานประกอบการ จํานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 9,000 บาท =
45,000 บาท
คาจางเหมาเก็บแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด
คานําเขาขอมูลแบบเก็บขอมูลและประมวลผล = 15,000 บาท
คาจัดทําแผนที่ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร = 20,000 บาท
คาจางเหมาพัฒนา App Smartphone 348,000 บาท
คาจางเหมาพัฒนา Website 400,000 บาท
คาจางเหมาพัฒนาระบบจัดการโครงการ และฐานขอมูล 600,000 บาท
คาจางเหมาพัฒนาระบบเชื่อม API 400,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2)กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถสถาน
ประกอบการ ดวยระบบดิจิทัลการสราง Package Tour
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000 คาจางเหมากิจกรรมยกระดับขีดความสามารถสถานประกอบการ ดวยระบบดิจิทัลการสราง Package
Tour
100,000 1. คาใชจายงานเปดตัวโครงการและผลผลิตของโครการ
(1) คาอาหารกลางวันและอาหารวางผูเขารวมประชุม 150 คนx1 มื้อx350 บาท =52,500 บาท
(2) คาตอบแทนผูดําเนินรายการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 คน x 1 วัน x 4,000
บาท = 8,000 บาท
(3) คาเอกสารประกอบการประชุม 150 คน x 100 บาท = 15,000 บาท
(4) คาของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมประชุม 150 คน x 100 บาท = 15,000 บาท
(5) คาเชาและบริหารจัดการสถานที่ 9500 บาท
300,000 2. คาใชจายในการฝกอบรมผูประกอบการในการใชผลผลิตของโครงการ
(1) คาอาหารกลางวันและอาหารวางผูเขารวมประชุม 150 คน x 1 มื้อ x 400 บาท (3 ครั้ง) =
60,000 บาท
(2) คาตอบแทนวิทยากรและผูดําเนินรายการ 4 คนx600 บาทx 6 ชั่วโมง(3 ครั้ง)= 14,400 บาท
(3) คาเอกสารประกอบการประชุม 150 คน x 100 บาท*3 ครั้ง =45,000 บาท
(4) คาเตรียมงานประชุม 15,000 บาท
(5) คาตอบแทนเจาหนาที่ชวยงานประชุม 3 คน X 2,000 บาท*3 ครั้ง = 18,000 บาท
(6) คาจัดทําวีดิโอเผยแพรการอบรม 29,400 บาท
(7) คาจดรายงานการประชุม 15,000 บาท
(8) คาเชาหองประชุม 44,400 บาท
(9) คาถายเอกสาร 58,800 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

100,000 3. คาใชจายในการติดตามผลการใชงานผลผลิตโครงการ
(1) คาอาหารกลางวันและอาหารวางผูเขารวมประชุม150 คนx1 มื้อx 267 บาท= 40,050 บาท
(2) คาตอบแทนวิทยากรและผูดําเนินรายการ 3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง = 10,800 บาท
(3) คาที่พัก 3 คนๆละ 1200 บาท 2 วัน 7,200 บาท
(3) คาเอกสารประกอบการประชุม 150 คน x 50 บาท = 7,500 บาท
(4) คาเตรียมงานประชุม 23,450 บาท
(5) คาตอบแทนเจาหนาที่ชวยงานประชุม 3 คน X 2,000 บาท = 6,000 บาท
(6) คาจดรายงานการประชุม 5,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4.8 กิจกรรมจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาดอยปู
หมื่นใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
หลากมิ
ิ นงาน
๑. งบดํตาเนิ
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๔) คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุคอมพิวเตอร

2,000,000
2,000,000
2,000,000
120,000
80,000 จํานวน 200 คน/400 บาท/คน
40,000 เหมาจาย20,000บาท/ครั้ง/2 ครั้ง
1,798,000
200,000 จํานวน 10 คนเหมาจายคนละ20,000 บาท ตลอดโครงการ
682,000 คาจางเหมาในการเก็บขอมูล/สํารวจศักยภาพทางกายภาพ/ผลิต-ทดสอบเครื่องมือ/วิเคราะหขอมูล /
ออกแบบผังและจัดทําเลมรายงานความกาวหนา/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
216,000 คาจางผูชวยนักวิจัยจํานวน 3คน/12,000 บาท/คน/6เดือน
360,000 คาจางนักวิจัยจํานวน3คน/20,000บาท/คน/6เดือน
340,000 จัดกิจกรรม 3 ครั้ง/เปนคาอาหาร/อาหารวาง/ที่พัก(เหมาจาย)
82,000
20,000 4,000*5 เดือน
42,000 8,400*5เดือน
20,000 4,000*5 เดือน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4.9 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอรมการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญดานทองเที่ยวและระบบสนับสนุนการทองเที่ยว
อัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) รวมรวม วิเคราะห จัดกลุม และสังเคราะห
ขอมูลการทองเที่ยวและพัฒนา Platform เพื่อรองรับการจัดการ
ขอมูลที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบครบวงจร และจัดหา/พัฒนา/
ประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพื่อ
รองรับการบริหารจัดการและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานการ
ทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
(2.1) วันธรรมดา
(2.2) วันหยุดราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

6,950,000

4,000,000

4,000,000
4,000,000
133,600
43,200 1,200 บาท * 3 ชม. * 4 คน * 3 ครั้ง
40,000
50,400
3,811,000
3,811,000
450,000 1. คาจางเหมารวบรวมขอมูลการทองเที่ยวครบวงจรจังหวัดเชียงใหม
300,000 2. คาจัดประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมขอมูลการทองเที่ยวครบวงจร 3 ครั้ง
75,000 (1) คาอาหารและอาหารวางคนละ 500 บาท * 50 คน * 3 ครั้ง
75,000 (2) คาตอบแทนผูใหขอมูลคนละ 500 บาท * 50 คน * 3 ครั้ง
15,000 (3) คาเอกสารประกอบการประชุมคนละ 100 บาท * 50 คน * 3 ครั้ง
30,000 (4) คาประสานงานครั้งละ 10,000 บาท * 3 ครั้ง
15,000 (5) คาเชาหองประชุมครั้งละ 5,000 บาท * 3 ครั้ง
90,000 (6) คาสรุปประเด็น และสรุปการประชุมครั้งละ 30,000 บาท * 3 ครั้ง
258,000 3. คาจางเหมาสํารวจแหลงและกิจกรรมการทองเที่ยวครบวงจรในเชียงใหม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร
กิจกรรมยอยที่ 2 จัดหา/พัฒนา/ประยุกตใช Social Listening
Tool ในการสํารวจจัดเก็บขอมูลเชิงพฤติกรรมนักทองเที่ยวในสื่อ
สังคมออนไลน เพื่อนํามาเปนขอมูลตั้งตนในการบริหาร
ความสัมพันธและพัฒนา ผลิตภัณฑและการบริการดานการ
ทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
(2.1) วันธรรมดา
(2.2) วันหยุดราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

150,000 (1) คาเชารถพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงวันละ 3,000 วัน * 50 วัน
60,000 (2) คาเชารถพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงวันละ 240 บาท * 50 วัน * 5 คน
48,000 (3) คาที่พักออกเก็บขอมูลคืนละ 800 บาท * 20 คืน * 3 หอง
400,000 4. คาจางเหมาจัดกลุม และสังเคราะหขอมูลการทองเที่ยว
500,000 5. คาพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพื่อรองรับการบริหารจัดการและวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญดานการทองเที่ยว
500,000 6. คาจางเหมาพัฒนา Platform เพื่อรองรับการจัดการขอมูลการทองเที่ยวครบวงจร
300,000 7. คาจางเหมาถายภาพประกอบการจัดทํา Big Data
450,000 8. คาจางเหมาจัดทําฐานขอมูล
600,000 9. คาประชาสัมพันธระบบสนับสนุนการทองเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม
53,000 10. คาสาธารณูปโภค ไปรษณีย และการสื่อสารคมนาคม
55,400
20,400
35,000
2,200,000

2,200,000
2,200,000
108,400
18,000 1,200 บาท * 3 ชม. * 5 คน
90,400
40,000
50,400
2,002,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร
กิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาความสามารถของ Platform โดยนํา
แนวคิดปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent) ที่มีการพัฒนา
ความสามารถในการจดจําและเรียนรู (Machine learning)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓
2,002,000
500,000
500,000
500,000
360,000
142,000
50,000
30,000
10,000
12,000
10,000
30,000
89,600
35,000

คําชี้แจง

1. คาพัฒนา Social Listening Tool
2. คาสํารวจและจัดเก็บขอมูลเชิงพฤติกรรมนักทองเที่ยวในสื่อสังคมออนไลน 1,000 ราย
3. คาตอบแทนนักทองเที่ยวผูใหขอมูล
4. คาจางเหมาประมวลผล และสังเคราะหขอมูล
5. คาจัดประชุมนําเสนอผลการสํารวจขอมูลเชิงพฤติกรรมนักทองเที่ยวในสื่อสังคมออนไลน
(1) คาอาหารและอาหารวางคนละ 500 บาท * 100 คน
(2) คาเดินทางผูเขารวมประชุมคนละ 300 บาท * 100 คน
(3) คาเอกสารประกอบการประชุมคนละ 100 บาท * 100 คน
(4) คาประสานงานครั้งละ 12,000 บาท
(5) คาเชาหองประชุมครั้งละ 10,000 บาท
(6) คาสรุปประเด็น และสรุปการประชุมครั้งละ 30,000 บาท

54,600
750,000

750,000
750,000
90,400
90,400
40,000 (2.1) วันธรรมดา
50,400 (2.2) วันหยุดราชการ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

600,000
500,000 (1) คาจางเหมาพัฒนา Platform ดวยแนวคิดปญญาประดิษฐ AI
100,000 (2) คาเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูล
59,600
29,600
30,000

ลําดับความสําคัญ 29
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการบู ร ณาการ การพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ต ามพระราชดํ า ริ
ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1,000,000 บาท
กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ
500,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร
100,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม Fam trip ศึกษาเรียนรูทองเที่ยวสีเขียว
400,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ 29
ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรูตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ
วงเงิน 500,000
บาท
1.2 กิจกรรมประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร
วงเงิน 100,000
บาท
1.3 กิจกรรม Fam trip ศึกษาเรียนรูทองเที่ยวสีเขียว
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) ที่ม า : (ระบุ เช น มติ ครม. นโยบายรั ฐ บาล ยุ ทธศาสตร ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห ง ชาติ
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
พระราชดําริ กอกําเนิดจากการที่ไดรั บพระราชดํ าริ เมื่อวัน 11 ธัน วาคม พ.ศ.2525ที่พระราชประสงคที่จ ะให เป น
ศูนยกลางในการศึกษา ทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพรแกราษฎรใหสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตัวเอง
ตอไปพื้นที่โดยรอบโครงการฯ นอกจากจะเปนศูนยกลางแบบเบ็ดเสร็จที่มีการศึกษาทดลองและสาธิตในลักษณะสห
วิทยาการเสมือนหนึ่ งพิพิธภั ณฑ- ธรรมชาติที่มีชีวิ ต สําหรับราษฎรได มีโอกาสเขามาศึกษาเรียนรูแลว นําไปปฏิบัติได
เพื่อศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ดานทรัพยากรน้ํา ปาไม ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบ
นิเวศลุมน้ําหวยฮองไคร และการจัดการลมน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ยังเปนศูนยกลางขอมูลการพัฒนา
บู ร ณาการ และแลกเปลี่ ย นขอมูล บริ ก ารขอมูล ขาวสารทั้ งในด านวิ ช าการ และเชิ งปฏิ บั ติ เพื่อ ประยุ กต ใช ได อย า ง
เหมาะสมโดยขยายผลการพัฒนาสูประชาชนในหมูบานรอบบริเวณศูนยฯ และโครงการบริการการพัฒนาในระดับพื้นที่

ให ดํ ารงชี วิ ต ที่พออยู พอกิน และสามารถพึ่งตนเองได มีการพัฒ นาและสงเสริ มการอนุรั กษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม พื้นที่ลุมน้ําใหมีความอุดมสมบูรณและ สามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสมตามแนวพระราชดําริ นับไดวา
เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ย วเชิงศึกษาดูงาน เชิ งนิเวศ และธรรมชาติ และจากที่จังหวั ดเชีย งใหม ได มี
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
ดําเนินการปกติ
(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 : นักทองเที่ยวประชาชนในพื้นที่
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที่
(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. ยกระดั บ กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วภายในโครงการศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาห ว ยฮ อ งไคร อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ
2. มีการสรางการรับรูสูนักทองเที่ยวและกระจายวงกวางในสื่อสังคมออนไลน

(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :ประชาชนผูสัญจรใชเสนทางถนนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เชิงลบ :
(๕) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)
กิจกรรมยอย
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 5.1
กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ
กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทอง
ธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมประกวด
ภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร
กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรมประกวดภาพถาย
ทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรม Fam trip
ศึกษาเรียนรูทองเที่ยวสีเขียว
กิจกรรมยอยที่ 1) กิจกรรม Fam trip ศึกษา
เรียนรูทองเที่ยวสีเขียว
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(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง
จางเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ : จํานวน 1,000,000 บาท
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูใน
ระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ............................................................
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) .......................................................
 ไมมี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ 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 เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการที่ 5โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรู
ตามพระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมหลักที่ 5.1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

1,000,000
500,000

500,000 จัดกิจกรรม ปนจักรยาน และวิ่งเทรล ภายในพื้นที่ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 5.๒ กิจกรรมประกวดภาพถายทองเที่ยวสี
เขียว หวยฮองไคร
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 5.3 กิจกรรมFam trip ศึกษาเรียนรู
ทองเที่ยวสีเขียว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
100,000

คําชี้แจง

100,000
100,000
100,000
100,000 คาใชจายในการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว หวยฮองไคร

400,000
400,000
400,000
400,000
400,000 คาใชจายในการรับคณะ Agent/Media Familiarization Trip
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการส งเสริมและเชื่ อมโยงการประชาสัมพัน ธ และการตลาด
ทางการทองเที่ยว
38,060,000 บาท
กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาและบริการทองเที่ยภายในประเทศ
6,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
4,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการยกระดั บ และการพั ฒ นาภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย ว
เชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย
1,500,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม
(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020
6,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3,790,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมขับเคลื่อนฟนผญาลานนาเมืองเชียงใหม
3,700,000 บาท
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมต อ นรั บ เทศกาลการท อ งเที่ ย ว
จังหวัดเชียงใหม
3,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมมหกรรมประกวดหุนฟางเพื่อพัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยว
ประจําปของจังหวัดเชียงใหมสูสายตาชาวโลก
2,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจ กรรมสร างแบรนด ทองเที่ย วจั งหวั ด เชี ย งใหมและการสื่ อสาร
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Chiang Mai Destination Branding)
4,000,000 บาท
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการสงเสริมหมูบานทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4,070,000 บาท
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการท่องเที่ยวภายในประเทศ วงเงิน 6,000,000 บาท
1.2 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วงเงิน 4,000,000 บาท
1.3 การยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา และนวดไทย
วงเงิน 1,500,000 บาท
1.4 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาดการท่ อ งเที่ ยวนานาชาติจั ง หวั ด เชีย งใหม่ (Chiang Mai Travel Mart)
CTM 2020
วงเงิน 6,000,000 บาท
1.5 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วงเงิน 3,790,000 บาท
1.6 กิจกรรมขับเคลื่อนฟื้นผญาล้านนาเมืองเชียงใหม่
วงเงิน 3,700,000 บาท
1.7 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน 3,000,000 บาท
1.8 กิจ กรรมมหกรรมประกวดหุ่ นฟางเพื่อพัฒ นาสู่ ปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่
สู่สายตาชาวโลก
วงเงิน 2,000,000 บาท
1.9 กิจกรรมสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และการสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Chiang Mai
Destination Branding)
วงเงิน 4,000,000 บาท
1.10 กิจกรรมการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี
วงเงิน 4,070,000 บาท
วงเงิน 38,060,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงาน : ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว
หน่วยดาเนินการหลัก : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางปวีณวรรณ นิลกาแหงตาแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2325
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ม า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐ บาล ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้น
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและโดยเฉพาะการท่องเที่ยว จากการจัดอันดับของ
นิตยสารการท่องเที่ยว Travel and Leisureในปี พ.ศ. 2559 เชียงใหม่ถูกจัดลาดับเมื่องน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลกปี
พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 6ใน 10 สถานที่น่าไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกล่าวถึง
เชียงใหม่ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในไทยมานานและในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้นทาให้เป็นจุดน่าสนใจให้กลับไปเที่ยวซ้าอีก วัด โบราณสถานพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย และแหล่ง

บริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถส่งเสริม
การท่องเที่ ยวโดยใช้มาตรฐานสากลซึ่งจะทาให้เพิ่มมูลค่าการบริการได้จึงจาเป็นจะต้องมีรูปแบบการให้บริการ ที่ดี มี
ประสิทธิภาพการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญ ที่จะช่วย
ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่และส่งผลต่อให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกได้ ดังนั้น จึงมี
ความจาเป็นต้องมีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านอื่นๆที่มีคุณภาพ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ สภาพปัญหา/ความต้องการการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสู่ตลาดในประเทศและสู่สากล
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้ างการรับ รู้ ตลอดจนสร้ างบรรยากาศของการเป็นเมืองท่องเที่ยวแนบแน่น ความเร่งด่ว น เพื่อเป็นการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน จาเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล จะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าค่าใช้จ่า ยการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทาให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์การตลาดและสร้างบรรยากาศของการเป็นเมือง
ท่องเที่ยว
2. เพื่อให้มี และสร้างการรับรู้สัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านแบรนด์การท่องเที่ยว
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 1 ปี เริ่มต้นปี ต.ค. 2562 สิ้นสุดปี ก.ย. 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด :
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขี้นร้อยละ 10
(๔.๒) ผลผลิต :
1. ได้กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด
2. ได้แบรนด์ด้านการท่องเที่ยว
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
1. เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
2. มีการรับรู้ตราประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านแบรนด์
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว, มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เชิงลบ :
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
สินค้าและบริการท่องเที่ยวภายในประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรม Tradeshow
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จานวน
3 ครั้ง
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 1) ส่งเสริมงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 44 ประจาปี 256๓
กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดับและการ
พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มสปา และนวดไทย
กิจกรรมย่อยที่ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจนวด และสปา
ในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2) ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจนวด และสปา
ในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 3) อบรมการตลาดและการ
วางแผนการตลาด ด้านการสร้างแบรนด์และ
พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ธุรกิจ สปา และนวด
กิจกรรมย่อยที่ 4) อบรมทักษะทางด้านภาษา
ของผู้ให้บริการธุรกิจสปา และนวด ด้านการ
ให้บริการและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้า ชาวจีน และต่างชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 5) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
และผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับและ
สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ สปา และนวด
กิจกรรมหลักที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020
กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
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กิจกรรมย่อย
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การท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียใหม่
(Chiang Mai Travel Mart) CTM 2020
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1) กิจกรรมการจัดงาน
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เน้นอัตลักษณ์แบบครบวงจรผ่านการนาเสนอ
รูปแบบใหม่
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมขับเคลื่อน
ฟื้นผญาล้านนาเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดงานมหกรรมเมือง
หัตถกรรมสร้างสรรค์( Craft & Folk Art)
กิจกรรมย่อยที่ 2) กิจกรรมจัดทาข้อมูลจากใบ
ลานสู่ฐานดิจิตอล
กิจกรรมย่อยที่ 3) กิจกรรมประเพณีสักการะ
กู่เจ้าหลวง
กิจกรรมย่อยที่ 4) กิจกรรมงานมหกรรมผ้าชน
เผ่ากระเหรี่ยง
กิจกรรมย่อยที่ 5) การบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1) ต้อนรับนักท่องเที่ยวตาม
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
กิจกรรมย่อยที่ 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
รักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมมหกรรมประกวด
หุ่นฟางเพื่อพัฒนาสู่ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่สู่สายตา
ชาวโลก
กิจกรรมย่อยที่ 1) จัดงานมหกรรมประกวด
หุ่นฟาง จากทีมทั่วประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมสร้างแบรนด์
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และการสื่อสาร
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Chiang Mai
Destination Branding)
กิจกรรมย่อยที่ 1) การสารวจ เก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้บริโภค (Demand Side)











































































กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยที่ 2) จัดประชุมเตรียมความ
พร้อมเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์และ
การสร้างแบรนด์ และรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (key
stakeholders) เพื่อจัดกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมย่อยที่ 3) ปฏิบัติการสร้างตราสินค้า
(Brand Identity Development) กาหนด
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
จานวน 7-10 ครั้ง
กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมการส่งเสริม
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมย่อยที่ 1) พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน
ด้านการบริหารชุมชนท่องเที่ยวสร้างนวัตกรรม
การบริการชุมชน (Digital Marketing &
Service Innovation for Community)
กิจกรรมย่อยที่ 2) พัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานเข้าสู่
นวัตกรรม OTOP ระดับพื้นฐาน (ระดับ D)
กิจกรรมย่อยที่ 3) การประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดของหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในประเทศ จานวน
1 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน)
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(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ : จานวน 38,060,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ใน
ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ............................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .......................................................
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและ
การตลาดทางการทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 6.1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาและ
บริการทองเที่ยวภายในประเทศ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
38,060,000

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
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
แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

คําชี้แจง

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

กิจกรรมหลักที่ 6.3 การยกระดับและการพัฒนา
ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย
กิจกรรมยอยที่ 1) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการ
สรางภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา ในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
4,000,000 สงเสริมงานมหกรรมไมดอกไมประดับครั้งที่ 44 ประจําป 2563
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 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
1,500,000
150,000
150,000
150,000
-

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการสราง
ภาพลักษณธุรกิจนวด และสปา ในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
144,000
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
66,000 คาจางลูกจางโครงการ 1คน*2เดือน*15,000 บาท 30,000 บาท
คาจางผูประสานงานชุมชน 1คน*3,000 บาท*12 ครั้ง 36,000 บาท
6000
350,000
350,000
350,000
50,400
50,400 2คน*7 ชั่วโมงๆละ600 *6 ครั้ง 50,400 บาท
268,000
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
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
31,600 วัสดุสํานักงานและวัสดุประกอบการอบรม 31,600 บาท*4เดือน 31,600 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3) อบรมการตลาดและการวางแผน
การตลาด ดานการสรางแบรนดและพัฒนาภาพลักษณการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพธุรกิจ สปา และนวด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม
(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 4) อบรมทักษะทางดานภาษาของผู
ใหบริการธุรกิจสปา และนวด ดานการใหบริการและการ
สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ชาวจีน และตางชาติ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
250,000

คําชี้แจง

250,000
250,000
21,000
21,000 1คน*7 ชั่วโมงๆละ600 *5 ครั้ง 21,000 บาท
210,000
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
45000 คาอาหารวาง ผูเขาอบรม 30 คน*5วัน*50 บาท*2มื้อ 15,000 บาท
คาอาหารผูเขาอบรม 30 คน*5 วัน*200 บาท*1 มื้อ 30,000 บาท
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
19,000 วัสดุสํานักงาน 3,800 บาท * 5 ครั้ง
350,000
350,000
350,000
42,000
42,000 2 คน*7 ชั่วโมงๆละ600 *5 ครั้ง 42,000 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนา ฝกอบรม
(3) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ
ผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมการยกระดับและสรางภาพลักษณ
ของธุรกิจ สปา และนวด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
265,000
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
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
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 บาท
43,000 วัสดุสํานักงาน 14,500*4ครั้ง
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000 คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 300,000 บาท
คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 100,000 บาท
-

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 6.4กิจกรรมสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai
Travel Mart) CTM 2020
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

กิจกรรมหลักที่ 6.5กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
6,000,000

คําชี้แจง

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียใหม
(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
3,790,000
3,790,000
3,790,000
3,790,000

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
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

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 6.6 กิจกรรมขับเคลื่อนฟนผญาลานนา
เมืองเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1) จัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรม
สรางสรรค( Craft & Folk Art)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอยที่ 2) กิจกรรมจัดทําขอมูลจากใบลานสูฐาน
ดิจิตอล
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

3,700,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000

- คาจางเหมาจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค(Craft & Folk Art)

1,000,000
1,000,000
1,000,000 - คาจางเหมาจัดทําขอมูลจากใบลานสูฐานดิจิตอล

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3) กิจกรรมประเพณีสักการะกูเจาหลวง
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอยที่ 4) กิจกรรมงานมหกรรมผาชนเผากระเหรี่ยง
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอยที่ 5) การบริหารจัดการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
350,000
350,000
350,000

คําชี้แจง

350,000 - คาจางเหมาจัดกิจกรรมประเพณีสักการะกูเจาหลวง
250,000
250,000
250,000
250,000 - คาจางเหมาจัดกิจกรรมงานมหกรรมผาชนเผากระเหรี่ยง
100,000
100,000
80,000
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาจางเหมาบริการ
- คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน

๑.๑.๓ คาวัสดุ
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

กิจกรรมหลักที่ 6.7 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรม
ตอนรับเทศกาลการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1)ตอนรับนักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

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. 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) = 2,400.8,000 จํานวน 4 กิจกรรม
20,000
20,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตลอดโครงการ

3,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

กิจกรรมยอยที่ 2) ฝกอบรมใหความรูในการรักษาความ
ปลอดภัยใหนักทองเที่ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา

(2) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
2,500,000
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)
คาจางดําเนินงานจัดงาน 210,000 บาท (จนท.อํานวยความสะดวก คาใชจายในการ
ดําเนินงาน ประสานงาน)
500,000
500,000
500,000
14,400
14,400 2 คน * 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท * 2 ครั้ง รวม 14,400 บาท
462,000
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
คาออกแบบและจัดทําคุมือความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว 50 ชุด 180,000 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมหลักที่ 6.8 กิจกรรมมหกรรมประกวดหุนฟาง
เพื่อพัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยวประจําปของจังหวัด
เชียงใหมสูสายตาชาวโลก
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนเงินรางวัลจากการแขงขัน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาเบี้ยเลี้ย คาที่พัก คาพาหนะ

๑.๑.๓ คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
23,600
23,600 วัสดุสํานักงาน 2 ชุดๆละ 11,800 บาท
2,000,000 จัดงานมหกรรมประกวดหุนฟาง จากทีมทั่วประเทศ ณ อางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ระหวางวันที่ 2-9 ธันวาคม 2562 เปนเวลา 8 วัน โดยจัดการ
แขงขันระดับประเทศ รวมกับประเทศ ลาว พมา กัมพูชา และสถาบันการศึกษา 12 แหง
ขนาดหุนฟาง สูง 8 เมตร จํานวน 12 ตัว
2,000,000 ลาว พมา กัมพูชา + สถาบันการศึกษา 12 แหง สูง 8 เมตร 12 ตัว
2,000,000
500,000
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
1,123,200
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
376,800 คาวัสดุการเกษตร (ทําหุนฟาง) ตัวละ 31,400 บาท จํานวน 12 ตัว

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 6.9 กิจกรรมสรางแบรนดทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมและการสื่อสารการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Chiang
Mai Destination Branding)
กิจกรรมยอยที่ 1) การสํารวจ เก็บขอมูล และวิเคราะห
ขอมูลกลุมผูบริโภค (Demand Side)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

กิจกรรมยอยที่ 2)จัดประชุมเตรียมความพรอมเพื่อทําความ
เขาใจเกี่ยวกับแบรนดและการสรางแบรนด และรวบรวม
ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทองเที่ยว (key
stakeholders) เพื่อจัดกลุมเปาหมาย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
4,000,000

คําชี้แจง

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000 สํารวจ เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลกลุมผูบริโภค (Demand Side)
จางเจาหนาที่สํารวจ 150,000 บาท
ออกแบบสํารวจ 50,000 บาท
คาเดินทาง 50,000 บาท
คาสรุปขอมูล 50,000 บาท
300,000

300,000
300,000
50,000
50,000 2คน*25,000 บาท
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง
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) เพื่อคนหาสินคาหลัก
กลุมเปาหมายและกําหนดตําแหนง และการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง จํานวน 7-10 ครั้ง
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา

๑.๑.๓ คาวัสดุ

3,400,000

3,400,000
3,400,000
1,800,000
1,800,000 3คน*200,000*3 งาน (วิทยากรผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน)
1,592,400
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
7600 คาวัสดุสํานักาน เฉลี่ยงานละ 2533 บาท จํานวน 7,600 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 6.10 กิจกรรมการสงเสริมหมูบาน
ทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กิจกรรมยอยที่ 1) พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนดานการ
บริหารชุมชนทองเที่ยวสรางนวัตกรรมการบริการชุมชน
(Digital Marketing & Service Innovation for
Community
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

กิจกรรมยอยที่ 2) พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและ
ยกระดับมาตรฐานเขาสูนวัตกรรม OTOP ระดับพื้นฐาน
(ระดับ D)
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.2 คาใชสอย

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
4,070,000
450,000

คําชี้แจง

450,000
450,000
270,000
270,000 วิทยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 คนๆละ 1,200 บาท จํานวน15 ชั่วโมง/1 จุด รวม15
180,000
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
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000 - คาจางพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐาน จํานวน 60 ผลิตภัณฑๆละ
30,000 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3) การประชาสัมพันธและสงเสริมชองทาง
การตลาดของหมูบานทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีในประเทศ
จํานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 5 วัน)
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
1,820,000

คําชี้แจง

1,820,000
1,820,000
1,820,000
1,820,000 คาจางจัดงานประชาสัมพันธและสงเสริมชองทางการตลาดของหมูบานทองเที่ยว OTOP ฯ
จํานวน 1 ครั้ง
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

ประเด็นการพัฒนาที่ 2

การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน
การคา การลงทุน สูสากล

ลําดับความสําคัญ 31
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิตการตลาด
มะมวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม
3,309,000 บาท
กิจกรรมการอบรมถายทอดความรู/การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรชาวสวนมะมวง
2,009,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการจัด งานประชาสัมพันธ แสดงสิน คา เพื่อเพิ่มช องทาง
การตลาดใหม ๆ และเชื่อมโยงเครือขายผูบริโภค/ผูประกอบการ
1,300,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 31
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การตลาด มะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก 1. การอบรมถ่ายทอดความรู้/การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนมะม่วง
2. การจัดงานประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ และเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ
วงเงิน 3,309,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน

ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ

หน่วยดาเนินการหลัก : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายสมพล แสนคา ตาแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2478-9
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง ยั่งยืน โดยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ เพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) กลยุทธ์
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาล : ด้านเกษตรเพื่อประชาชนตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนต้องมี
อาหารเพีย งพอส าหรั บ ประชาชนทั่ว ไป อาหารที่ผ ลิ ต ต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานปลอดจากสารปนเปื้อ น
มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยเร่งพัฒนาต่อยอด
สินค้า OTOP/Organic/GI/สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ยกระดับการผลิต ผู้ประกอบการ สู่มาตรฐานสากล
สร้างโอกาสและช่องทางการตลาดสินค้าไทยจาก Local to Global
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาเศรษฐกิจอย่างสมดุล และยั่งยืน เพื่อตอบ
วิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง City of life and Prosperity เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าและ
ผู้อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุน
สู่ ส ากล”จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งดาเนิ น โครงการการพั ฒ นาการผลิ ต การแปรรูป และการตลาดสิ น ค้า เกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลู กมะม่ว งที่มีความเหมาะสมโดย
ธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่เชิงเขา คุณภาพดินดี – การระบายน้าดี อากาศเย็นตลอดปี ทาให้มะม่วงรูปทรงดี
สีสวย รสชาติดี และ สุกแก่ล่าฤดู(ช้ากว่าฤดูกาล) มีผลผลิตออกสู่ตลาดช้าซึ่งเป็ นช่วงที่มีคู่แข่งน้อย มะม่วงคุณภาพ
ของจังหวัดเชียงใหม่จึงมีศักยภาพในการทาการค้า การส่งออก เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนมะม่วงใน 10 อาเภอ
จานวนกว่า 2,000 ราย ผลิตมะม่วงเป็นการค้า มีความก้าวหน้าในการรวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกร และ วิสาหกิจ
ชุมชน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/รวบรวมผลผลิต เพื่อทาการค้า/การส่งออก ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด ปีละ 300 –
600 ล้านบาทต่อปี
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : ปัจจุบันการผลิตมะม่วงคุณภาพ ให้มี
ผลผลิตล่าฤดูทาได้ยากยิ่งขึ้นเนื่องจากการภาวะอากาศผันผวนจากภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติรุนแรงสุดขั้ว และ
โรค-แมลงศัตรูพืชที่ก่อความเสียหายอย่างรุนแรง ตลอดจนปัญหาต้นทุนการผลิตสูง คาสั่งซื้อจากต่างประเทศ
ที่กระทบต่อการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการส่งออก ตลอดจนการขาดการรวมกลุ่มและเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ที่บั่นทอนศักยภาพการผลิตและการตลาด
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงคุณภาพล่าฤดูเพื่อการค้า – การส่งออก
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในด้านการผลิ ต
การตลาด และการบริหารจัดการองค์กร
4. เพื่อส่ งเสริ มการประชาสั มพันธ์ สร้างการรับรู้ เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้ กับผลผลิ ตมะม่ว ง
คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ........1........ปี เริ่มต้นปี เดือนตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี กันยายน
2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) 10 อาเภอ
จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกร ผู้ประกอบการ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรชาวสวนมะม่วงได้รับการพัฒ นาศักยภาพในการผลิตมะม่วงคุณภาพล่าฤดูเป็นการค้า –
การส่งออก จานวน 200ราย
2. กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนายกระดับเป็นองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ จานวน
10 กลุ่ม

3. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ได้รับการพัฒนาในด้านบรรจุภัณฑ์ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
มะม่วงคุณภาพ จานวน 50 ราย
4. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการลดต้นทุน การป้องกันศัตรู พืช และการใช้
เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน จานวน 100 ราย
(๔.๒) ผลผลิต
1. เกษตรกรชาวสวนมะม่วงมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตมะม่วงคุณภาพล่าฤดูเป็นการค้า–การส่งออก
2. กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนายกระดับเป็นองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
3. เกษตรกรชาวสวนมะม่วงมีการพัฒนาในด้านบรรจุภัณฑ์ หรือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตมะม่วง
คุณภาพ
4. เกษตรกรชาวสวนมะม่ว งมีการพัฒ นาศักยภาพด้านการลดต้นทุน การป้องกันศัตรูพืช และการใช้
เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน
5. ผลผลิตของเกษตรกรมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และเครือข่ายผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้มีโอกาส
ในการเชื่อมโยง
(๔.๓) ผลลัพธ์
1. เกษตรกรชาวสวนมะม่วงมีศักยภาพในการผลิตมะม่วงคุณภาพล่าฤดูเพื่อการค้า –การส่งออก เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ยกระดับเป็นองค์ กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศั กยภาพ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
3. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง มีผลิตภัณฑ์จากผลผลิตมะม่วงคุณภาพ ชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้น จานวน 25 ชนิด
4. เกษตรกรชาวสวนมะม่ว ง มีความรู้ด้านการลดต้นทุน การป้องกันศัตรู พืช และ การใช้เทคโนโลยี
ทดแทนแรงงานคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
5. มีผู้ร่วมงานประชาสัมพันธ์, แสดงสินค้า ที่จัดขึ้น จานวน 2 ครั้ง จานวน 3,000 ราย
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค. - ก.ย.
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63
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้/การอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ชาวสวนมะม่วง
1.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
ชาวสวนมะม่วงมืออาชีพ จังหวัดเชียงใหม่
(Mr. Mango) อบรมเชิงปฏิบัติการ 30ราย

3 วัน

กิจกรรมย่อย
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตมะม่วงคุณภาพและ
ศักยภาพองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชนชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่
200 ราย 2 วัน
1.3 การประชุมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ผลิตมะม่วงและผู้ประกอบการ จานวน 2
เวที ๆ ละ 50 คน 1 วัน
1.4 การทัศนศึกษาดูงานด้านการผลิต
การตลาด และการจัดการองค์กรของแหล่ง
ผลิตมะม่วงเพื่อการค้าในประเทศ จานวน
80 คน (4 คืน 3 วัน)
1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลยีป้องกันกาจัดศัตรูพืช โดยวิธี
ผสมผสาน และการลดต้นทุนการผลิต
มะม่วง (อบรม 2 รุ่น ๆ ละ 50 ราย รวม
100 ราย, 2 วัน)
1.6 จัดตั้งและสนับสนุนศูนย์
ประสานงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่
1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มะม่วง และ
ผลิตภัณฑ์จากมะม่วง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
1.8 การติดตามและประเมินผล
2. การจัดงานประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้า
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ และ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ
2.1 การจัดงานประชาสัมพันธ์ Road
Show ผลผลิตมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่
2.2 การจัดงานวันมะม่วงและของดี
จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2563

ต.ค. - ธ.ค.
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
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63

ก.ค. - ก.ย.
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(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 3,309,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)







(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนิ น การได้ทัน ที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ ว
แต่อยู่ ในระหว่างจั ดเตรียมพื้นที่ หรือกาลั งแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด เชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการ : พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การตลาด มะมวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1 : การอบรมถายทอดความรู / การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรชาวสวน
มะมวง
กิจกรรมยอย 1.1 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ที่ปรึกษา
ชาวสวนมะมวงมืออาชีพ จังหวัดเชียงใหม (Mr. Mango)
อบรมเชิงปฏิบัติการ 30 ราย 3 วัน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตมะมวงคุณภาพและศักยภาพองคกรเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม
(200 ราย 2 วัน)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

3,309,000
2,009,000 หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
132,000

132,000
132,000
12,000
12,000
120,000
48,000
36,000
12,000
13,500
10,500
3,000
58,500
52,500
6,000
486,800

คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท

คาเชาที่พักผูเขาฝกอบรม 30 ราย ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท
คาพาหนะเดินทางเกษตรกร 30 ราย รวม 12,000 บาท
คาเชารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและคนขับ 3 คัน 1 วัน
เอกสารประกอบการฝกอบรม 30 ชุด ๆ ละ 100 บาท
คาอาหาร 30 ราย ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท

486,800
486,800
16,800
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
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.3 การประชุมเสวนาเชื่อมโยงเครือขายผูผลิต
มะมวงและผูประกอบการ จํานวน 2 เวที ๆ ละ 50 คน
(เสวนาเวทีละ 1 วัน)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.4 การทัศนศึกษาดูงานดานการผลิต การตลาด
และการจัดการองคกรของแหลงผลิตมะมวงเพื่อการคา
ในประเทศ จํานวน 80 คน (4 วัน 3 คืน)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

470,000
20,000
450,000
210,000
40,000
80,000
120,000
68,800

68,800
68,800
4,800
4,800
64,000
5,000
59,000
12,000
7,000
40,000
416,800

เอกสารประกอบการฝกอบรม 200 ชุด ๆ ละ 100 บาท
คาอาหาร 200 ราย ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
คาพาหนะในการเดินทางของผูเขารับการฝกอบรม 200 ราย
คาที่พักผูเขารับการฝกอบรม 200 ราย ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท

คาตอบแทนวิทยากรการเสวนากลุม 4 ราย ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
คาจางจัดทําเอกสารประกอบการประชุมเสวนา 50 ชุด ๆ ละ 50 บาท 2 ครั้ง
คาอาหาร 50 ราย ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 ราย ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
คาพาหนะในการเดินทางของเกษตรกร 50 ราย 2 ครั้ง

416,800
416,800
416,800
160,000 คาจางเหมารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง และคนขับ
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 20,000 บาท/วัน (2 คัน ๆ ละ 4 วัน)

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสาน และการลดตนทุน
การผลิตมะมวง (อบรม 2 รุน ๆ ละ 50 ราย รวม 100 ราย , 2 วัน)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ 1.6 จัดตั้งและสนับสนุนศูนยประสานงาน
เครือขายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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
222,000

222,000
222,000
43,200
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
173,800
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
13,000
10,000 เอกสารประกอบการฝกอบรม 100 ชุด ๆ ละ 100 บาท
3,000 คาจัดสถานที่ฝกอบรม 2 จุด ๆ ละ 1,500 บาท
150,000
36,000 คาอาหาร 2 รุน ๆ ละ 50 ราย ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
14,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 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
5,000
5,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2 รุน ๆ ละ 2,500 บาท
55,000
55,000
55,000
-

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑมะมวง และผลิตภัณฑจากมะมวง เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(6) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๙) วัสดุสนามและการฝก

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

55,000
55,000
5,000 - คาจางเหมาจัดทําปายศูนยประสานงาน 1 ปาย ๆ ละ 5,000 บาท
50,000 - คาจางเหมาทําสื่อนิทรรศการ 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
477,600
477,600
477,600
18,000
18,000
447,100
9,600
3,600
6,000
255,000
250,000

คาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ/ภาคเอกชน 15 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 5 ราย ๆ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท
คาที่พักเจาหนาที่ 5 ราย ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท

- คาจางเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และแบรนดสินคาจากมะมวง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 25 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 10,000 บาท
5,000 เอกสารประกอบการฝกอบรม 50 ชุด ๆ ละ 100 บาท
182,500
87,500 คาอาหาร 50 ราย ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
15,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 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
12,500
2,500 คาน้ํามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ จํานวน 1 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท
10,000 คาวัสดุสาธิตในการพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสัญลักษณ 1 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท
(วัสดุสาธิตที่ตรงตามความตองการของเกษตรกร)

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.8 การติดตามและประเมินผล
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมหลักที่ 2 : การจัดงานประชาสัมพันธ แสดงสินคา เพื่อเพิ่มชองทาง การตลาดใหม และ
เชื่อมโยงเครือขายผูบริโภค/ผูประกอบการ
กิจกรรมยอย 2.1 การจัดงานประชาสัมพันธ Road Show ผลผลิตมะมวง
จังหวัดเชียงใหม และ งานวันมะมวงและของดีจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(6) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

150,000
150,000
150,000
126,000
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
24,000
24,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ จํานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 2,400 บาท
1,300,000 หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
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
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)

ลําดับความสําคัญ 20
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดขาวแบบครบ
วงจร
8,965,000 บาท
กิ จ กรรมการยกระดั บ การผลิ ต ข า วนาแปลงใหญ อํ า เภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
3,645,000 บาท
ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
กิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรผูผลิตขาว
5,320,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 20

ชื่อโครงการ โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดข้าวแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก 1. การยกระดับการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
วงเงิน 8,965,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หน่วยดาเนินการหลัก : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายสมพล แสนคา ตาแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2478-9
หน่วยดาเนินการร่วม : 1) ที่ทาการปกครองอาเภอหางดง
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)
๑) นโยบายรัฐบาล การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้
ที่เหมาะสมด้ ว ยวิธีการต่ าง ๆ เช่น การลดต้นทุ นการผลิ ต การช่ว ยเหลื อในเรื่องปั จจัยการผลิ ตอย่างทั่ว ถึ ง
การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดู แลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติ
ให้สูงขึ้นตามสมควร ในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้
แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอานาจของกลุ่มพ่อค้า
เอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
2) ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและ
สร้ างความสุ ขของคนไทย สั งคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเปูาหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สาคัญ
เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเปูาหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง

4) แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทา
เกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร
เพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทน
สารเคมี เฝูาระวังผลกระทบจากการ ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้าง
พฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบ
ย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง
ลาพูน
5) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
6) ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน
การค้า การลงทุน สู่สากล แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบ
ธุรกิจ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ระบบเกษตรยั่งยืน ซึ่งมีเปูาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้องทาให้ระบบเกษตรยั่งยืนเป็นแนวทางการ
พัฒนาอาชีพที่สัมพันธ์กับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ส อดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืนได้
ถูก บรรจุ ไ ว้ เป็ น ครั้ งแรกในแผนพั ฒ นาระยะที่ 8 และคงต้ อ งด าเนิ นการต่ อ เนื่ องในแผนพั ฒ นาระยะที่ 12
โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปัจจุบันภาคเกษตรกาลังเผชิญปัญหา อาทิ ราคาสินค้าเกษตรตกต่า ผลผลิตล้นตลาด หนี้สิน
ซ้าซาก ต้นทุนสูง คุณภาพต่า ดังนั้น ทางออกของภาคเกษตรไทย คือ การปฏิรูปภาคการเกษตร โดยยึดถือแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัช กาลที่ 9 เป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน ยึดมั่นการทางานเพื่อประชาชน
โดยคานึ ง ถึง ความสอดคล้ อ งกั บ ชาวบ้ า นและภูมิ ศาสตร์ ที่ส าคั ญต้ องพัฒ นาคนและรวมกลุ่ มคน การสร้า ง
เครือข่าย รวมทั้งใช้ตลาดนาการผลิตทางการเกษตรผสมผสานกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรหรือประชาชนใน
พื้นที่ด้วย เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
นโยบายส าคัญที่ รั ฐ บาลมุ่งหวังให้ เกิด การเพิ่มศั กยภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยให้
เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเหลือด้านปัจจัยการเกษตรอย่างทั่วถึง
และการแก้ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อพืชผล รวมถึงปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชทาลายผลผลิตให้
เกิดความเสียหาย จนทาให้เกษตรกรแบกรับภาระต้นทุนการจัดการศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี การผลิตพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญและเป็นรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสาคัญ ต่อการผลิตด้วยแนวคิดการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย จากพิษตกค้างของสารเคมีภาคการเกษตร ขณะเดียวกันต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตตามการรับรองของสถาบันด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า
เกษตรได้อย่างยั่งยืน ตอบสนองและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีสูงขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดด้านสุขอนามัย
ของผู้ บ ริ โ ภค จากกระบวนการผลิ ต พื ช ที่ ผ่ า นมา ปั ญ หาศั ตรู พื ช มี ก ารระบาดรุน แรงและรวดเร็ ว ตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอพยพเคลื่อนย้ายของแมลงและมีโรคพืชอุบัติใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ทาให้การ

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและจัดการปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ยังไม่เป็นรูปแบบหรือแผนปฏิบัติที่ชัดเจนมากนัก
และเกษตรกรยังไม่ทราบประโยชน์ของความสาคัญในเรื่องการเฝูาระวังศัตรูพืชและการจัดการอย่างถูกวิธี ตาม
ต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่าของการจัดการ บ่อยครั้งพบว่าเกษตรกรเลือกการแก้ปั ญหาที่ให้ผลชะงัก รวดเร็ว
ด้วยสารเคมีราคาแพงมีฤทธิ์ตกค้างและเป็นอันตรายระดับสูง ตามมาด้วยปัญหาต้นทุนการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับ
รายได้ ผลผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องสารตกค้าง อาจถูกปฏิเสธจากคู่ค้า ทาให้สูญเสียรายได้โดยรวมของ
ประเทศจ านวนมหาศาล และเกิ ด ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มตามมาเป็ น ลู ก โซ่ ดั ง นั้ น การสร้ า งวิ ท ยากร
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นแกนกลางสาคัญ ขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในทุก
อาเภอ นับว่าเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรเพื่อวางรากฐานของระบบการติดตามศัตรูพืช เพื่อ
หาวิธีการปูองกันกาจัด รวมไปถึงการพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของพืช เสริมสร้างทักษะวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ที่เน้นการเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และดาเนินการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผ่านโรงเรียนเกษตรกร ที่มีเกษตรกรระดับผู้นาหรือหัวก้าวหน้า (smart farmer) ที่เป็นผู้
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจะทาให้เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่สามารถผลักดันกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ สาเร็จ ลดการระบาดของศัตรูพืชในระดับรุนแรงได้ เพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตด้านการลดสารอันตรายตกค้างหลังการเก็บเกี่ยว การลดต้นทุนสารเคมีและช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติให้
เกิดความยั่งยืนในระบบนิเวศเกษตร
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเปูาหมายการดาเนินงาน คือ การดูแลเกษตรกรให้ มี
ความสุ ข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกาหนดให้การพัฒ นาเกษตรอินทรีย์ของประเทศเป็นงานสาคัญที่จะต้อง
ดาเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรม
อย่ า งยั่ ง ยื น มี ค วามมั่ น คงด้ า นอาหารและความปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพ ไม่ ท าลายธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
ข้า ว เป็ น ทั้ ง พื ช เศรษฐกิ จ และเป็ น อาหารหลั ก ของคนไทย แม้ ว่ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ ะมี พื ช
เศรษฐกิจหลายชนิด แต่ข้าวเป็นพืชที่มีเนื้อที่ปลูกมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากไม้ผล โดยมีเนื้อที่ปลูก จานวน
440,005 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.97 จากเนื้อที่การเกษตรทั้งหมดของจังหวัดที่มี จานวน ๑,154,727 ไร่ ส่วน
ใหญ่ปลู กข้าวเหนี ยว มีเนื้ อที่ จ านวน 355,767 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.86 และข้าวเจ้ามีเนื้อที่ จานวน
84,238 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.14 ผลผลิตรวม 269ล826 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 646 กิโลกรัมต่อไร่ (ที่ความชื้น
15%) ในระยะ 3 – 4 ปีที่ผ่านมาเนื้อที่ปลูกลดลง 37,412 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 7.83 ผลผลิตรวมลดลง
35,451 ตัน หรือลดลงร้อยละ 11.61 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง 18 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 2.71(
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่, 2561)
จากการวิเคราะห์แนวโน้ม ผลผลิ ตข้าวของประเทศมีแนวโน้มที่ล ดลง เนื่อ งจากเกษตรกร
บางส่วนหันไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าและมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน ในทางตรงกันข้ามจังหวัดเชียงใหม่มี
ปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นจากภาพรวมของประเทศเล็กน้อย ในปี 2559 มีผลผลิตข้าวประมาณ 386,756
ตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.3 จากยุทธศาสตร์ข้าวไทย
ปี 2558-2562 ภายใต้แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร จังหวัดเชียงใหม่มีผลผลิตข้าว
ตรงตามยุทธศาสตร์ข้าวของไทยเฉลี่ย 641.5 กิโลกรัมต่อไร่ (ไม่ต่ากว่า 600 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งในปี 2559
ทางรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ มขึ้น จึงได้มีโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก จานวน 1,435 ราย
และมีจานวนพื้นที่ปลูกข้าวของสมาชิกที่เข้าร่วม จานวน 14,750 ไร่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559)
โดยนาแปลงใหญ่อาเภอหางดงได้ทาการผลิตข้าวคุ ณภาพ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยการขายข้าวสาร ข้าวกล้อง ทางกลุ่มมีตลาดรองรับข้าวแปรรูป แต่เนื่องจากอาคารสถานที่จัดเก็บ

การแปรรูป โรงสี ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ(GMP และอย.) จึงยังไม่สามารถนาข้าวสาร ข้าวกล้อง ส่งเข้าร้านค้า
ห้างสรรพสินค้าได้ วิธีการที่จะช่วยพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตร
รายใหญ่ในชุมชน และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นได้ จึงควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ให้มีขีดความสามารถการดาเนินธุรกิจแปรรูป เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบ
วงจร ทั้งการผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ่งในปัจจุบันการดาเนินธุรกิจการเกษตรมีการแข่งขัน
สูง การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน นับเป็นเรื่องจาเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็น 1) ด้านการลดต้นทุนการผลิต ปัจจุบันการทานาต้องใช้แรงงานเพาะปลูกซึ่งมีต้นทุนที่สูงขึ้นในแต่
ละปี ปัจจุบันค่าจ้างดานาไร่ละ 1,300-1,500บาท ค่าจ้างเก็บเกี่ยวไร่ละ 900-1,00บาท เป็นปัจจัยหลักที่ไม่
สามารถลดต้น ทุน การผลิ ตลงได้ นอกเหนือจากการลดต้นทุนด้านการบารุงดูแลรักษาเช่นการใส่ปุ๋ย การใช้
สารเคมี ที่ลดต้นทุนได้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ทดแทน ดังนั้น การมีเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรง ให้
ทางกลุ่มบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์จึงเป็นการลดต้นทุนให้กลุ่มได้เป็นอย่างมากในระยะยาว 2) ด้านเพิ่ม
ผลผลิต การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตข้าว มีราคาสูงทาให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วยอีก
ทั้งยังไม่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ทางเลือกในการปุ๋ยอินทรีย์และใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีจะช่วย
เพิ่มผลผลิต อีกทั้งการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีมาตรฐานจากกรมการข้าว ก็ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
เช่นกัน 3) ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการขายข้าวสาร ข้าวกล้อง ทางกลุ่มมีตลาด
รองรับข้าวแปรรูป แต่เนื่องจากอาคารสถานที่จัดเก็บการแปรรูป โรงสี ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ(GMPและอ.ย.)
จึงยังไม่สามารถนาข้าวสาร ข้าวกล้อง ส่งเข้าร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ได้ อาเภอหางดง เห็นว่าวิธีการที่จะช่วย
พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ในชุมชน และสามารถ
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรในท้ อ งถิ่ น ได้ จึ ง ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ แ ปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร ให้ มี ขี ด
ความสามารถการดาเนินธุรกิจแปรรูป เพื่ อให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นห่วงโซ่อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การ
รวบรวม การแปรรูป และการตลาด ซึ่งในปัจจุบันการดาเนินธุรกิจการเกษตรมีการแข่งขันสูง การแปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน นับเป็นเรื่องจาเป็นอย่างมาก 4) ด้านการตลาด
ทางกลุ่มมีตลาดรองรับข้าวแปรรูป เช่น ปตท. สหกรณ์การเกษตร และแหล่งอื่นๆ ซึ่งมีตลาดที่รองรับแน่นอน แต่
ยังขาดมาตรฐานในกระบวนการแปรรูป
อีกทั้งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและน้าท่วม ที่นับวันจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ความแห้งแล้งที่นานขึ้น ฝนที่ตกตามฤดูกาล และการระบาดของ
โรคในนาข้าว ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น การใช้สารเคมี การใช้ยาปราบวัชพืช ศัตรูพืชในนาข้าวที่ยังคงมีการใช้อยู่
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตหรือเกษตรกร ผลผลิตไม่ปลอดภัย ส่งผลต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุผลดังกล่ าว จึงจาเป็นต้อง
มีการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตข้าว เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าว ให้มีการผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้น การส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร จึงได้จัดทา โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดข้าวแบบครบวงจร
เพื่อเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร โดยการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยกลุ่มเกษตรกรต้องมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการใช้ และ
บารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้น ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ในการปูองกันกาจัดโรคแมลง
ศัตรูข้าวและการเพิ่มมูลค่าข้าว
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ ม/เครือข่ายของเกษตรกรผู้ ปลูกและมีการบริหารจัดการร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจาหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิต
มีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสในการพัฒนาการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า และรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ...1....ปี เริ่มต้นปี..ตุลาคม ๒๕๖2..สิ้นสุดปี..กันยายน....๒๕๖๓..
(๒.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
10 อ าเภอ ประกอบด้ ว ย อ าเภอฝาง แม่ อ าย ไชยปราการ แม่ ริ ม สั น ก าแพง หางดง
ดอยสะเก็ด สันปุาตอง พร้าว สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร 1,350 ราย
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
1. เกษตรกรในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 350 ราย
2. เกษตรกรใน 10 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ แม่ริม สันกาแพง
หางดง ดอยสะเก็ด สันปุาตอง พร้าว สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,000 ราย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
เจ้าหน้าที่/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรเป้าหมาย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความรู้การผลิตข้าว จานวน 1,350 ราย
2) การจัดตั้งศูนย์อารักขาพืชชุมชน จานวน 10 ศูนย์
3) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวได้รับความรู้และการพัฒนาในการขอรับรอง
มาตรฐาน จานวน 10 กลุ่ม
4) กลุ่มนาแปลงใหญ่อาเภอหางดง มีมูลค่าการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

(๔.๒) ผลผลิต :
1. เกษตรกรอาเภอหางดง จานวน 350 ราย ได้รับการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. การจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวดี ข้าวคุณภาพเชียงใหม่ 1 ครั้ง
3. จัดตั้งศูนย์อารักขาพืชชุมชน จานวน 10 ศูนย์
4. มีกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปข้าว จานวน 10 กลุ่ม
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา
2. เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางระบบส่ งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานที่เน้นการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคุณภาพ สร้างมูลค่า มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : มีการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพ สร้างมูลค่า มีตลาด
รองรับ
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมที่ 1 การยกระดับการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอหางดง
งบประมาณ
3,645,000 บาท
กิจกรรมย่อย
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงแผนและ
เปูาหมายการพัฒนาของกลุ่ม
1.2 จัดการถ่ายทอดความรู้
1.3 เจรจาจัดทาแผนและ
เชื่อมโยงการตลาด
1.4 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่
ประสบผลสาเร็จ
1.5 จัดทาแปลงเรียนรู้ข้าวขาว
ดอกมะลิคุณภาพ

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










กิจกรรมย่อย
1.6 สนับสนุนเครื่อง จักรกล
การเกษตร วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการ
ด้านอารักขาพืช
1.7 จัดทาแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้ เครื่อง
ดานา
1.8 ติดตามให้คาแนะนา
ประเมินผล เอกสารสรุปรายงาน

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








กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
หน่วยงานดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
5,320,000 บาท
กิจกรรมย่อย
2.1 การใช้สารชีวภัณฑ์ และการ
ดูแลรักษาเครื่องจักรกลเกษตร
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
2.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ด้านการผลิตและขยาย
สารชีวภัณฑ์
2.1.2 การจัดเวทีเรียนรู้การผลิต
และการใช้สารชีวภัณฑ์

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




2.1.3 การจัดเวทีเรียนรู้การใช้ปุ๋ย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม



2.1.4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการดูแลรักษาเครื่อง จักรกล
เกษตรเบื้องต้น
2.2 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
อารักขาพืชชุมชน



2.3 การจัดทาแปลงสาธิตลดต้นทุน
การผลิต และพยากรณ์โรคและ
แมลงศัตรูข้าว




กิจกรรมย่อย
2.4 การประชาสัมพันธ์ข้าวดี ข้าว
คุณภาพเชียงใหม่
2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตข้าวคุณภาพและการศึกษาดู
งานการผลิตข้าวคุณภาพแบบ
ครบวงจร
2.6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ค้าข้าว และผู้บริโภคข้าว
2.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่
เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยเทคโนโลยี
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2.8 การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
2.9 การติดตามให้คาแนะนาและ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง

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













 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 8,965,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
............................................
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
........................................
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ
 มีความพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การยกระดับการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- มีคณะกรรมการนาแปลงใหญ่อาเภอหางดงบริหารจัดการและการดูแลบารุงรักษา
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
ไม่มี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการ : ยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดขาวแบบครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 1 การยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1.1 : จัดเวทีวิเคราะห เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและ
เปาหมายการพัฒนาของกลุม 1 ครั้ง เปาหมาย 350ราย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.2 : จัดการถายทอดความรู 3 ครั้งๆละ 1วัน รวม 3วัน
เปาหมาย 350 ราย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓

8,965,000
3,645,000 หนวยงานดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หนวยงานรวมบูรณการ : สํานักงานเกษตรอําภอหางดง
55,500
55, 500
55,500
3,000
1,000
1,000
1,000
52,500
35,000
17,500
175,300
175,300
175,300
10,800
10,800
164,500
7,000
3,000
3,000
1,000

-จางเหมาเครื่องเสียง 1,000 บาท
-จางเหมาสถานที่ 1,000 บาท
- คาปายโครงการ จํานวน 1 ผืน (ขนาด1x5เมตร) เปนเงิน 1,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน 1มื้อ ๆละ100บาท (350 คน)
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2มื้อๆละ25บาท (350 คน)

- คาวิทยากร ชั่วโมงละ600บาท จํานวน18 ชั่วโมง

-จางเหมาเครื่องเสียง 1,000 บาท/ครั้ง จํานวน 3ครั้ง
-จางเหมาสถานที่ 1,000 บาท/ครั้ง จํานวน 3ครั้ง
-คาปายโครงการ จํานวน 1 ผืน (ขนาด1x5เมตร) เปนเงิน 1,000 บาท

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.3 : เจรจาจัดทําแผนและเชื่อมโยงการตลาด 1 ครั้ง
50ราย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.4 : ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จ
จํานวน 3 วัน 2 คืน เปาหมาย 40 ราย งบประมาณ 200,200 บาท
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
157,500
105,000 -คาอาหารกลางวัน มื้อละ100บาท จํานวน 3 มื้อ (350 คน)
52,500 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ25บาท จํานวน 6มื้อ (350 คน)
14,100
14,100
14,100
3,600
3,600
10,500
3,000
1,000
1,000
1,000
7,500
5,000
2,500
200,200
200,200
200,200
3,600
3,600
196,600
3,600
61,000
60,000
1,000

- คาวิทยากร ชั่วโมงละ600บาท จํานวน6 ชั่วโมง

-จางเหมาเครื่องเสียง 1,000 บาท
-จางเหมาสถานที่ 1,000 บาท
-คาปายโครงการ จํานวน 1 ผืน (ขนาด1x5เมตร) เปนเงิน 1,000 บาท
-คาอาหารกลางวัน มื้อละ100บาท จํานวน1 มื้อ (50 ราย)
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ25บาท จํานวน 2มื้อ (50 ราย)

- คาวิทยากร ชั่วโมงละ600บาท จํานวน6ชั่วโมง
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ วันละ240 บาท จํานวน 5 คนๆละ 3 วัน
- คาจางเหมารถตูและน้ํามันเชื้อเพลิงพรอมคนขับ 4 คันละ15,000บาท จํานวน 3 วัน
- คาปายโครงการ จํานวน 1 ผืน (ขนาด1x5เมตร)

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.5 : จัดทําแปลงเรียนรูขาวขาวดอกมะลิคุณภาพ
เปาหมาย จํานวน 600 ไร งบประมาณ156,000บาท
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑๔) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 1.6 :สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติการดานอารักขาพืช งบประมาณ 2,962,000บาท
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑๔) วัสดุการเกษตร

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
132,000
48,000 - คาที่พักผูเขารวมศึกษาดูงาน รายละ 600 บาท/คืน จํานวน2คืน (40ราย)
84,000 - คาอาหารเกษตรกรพรอมเจาหนาที่ วันละ700บาทตอราย จํานวน40ราย 3วัน
156,000
156,000

156,000 - เมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ105 จํานวน 6,000 กิโลกรัมๆละ 26 บาท
2,962,000
254,000
254,000
254,000
254,000
7,500
2,000
600
400
200
300
300
900
700
1,000
1,000
200
900
238,000

1.วัสดุเพาะกลา (ขี้เถาแกลบ/แกลบดํา) จํานวน 30 คิวๆละ250บาท
2.เมล็ดขาวฟาง จํานวน 20 กก. ๆละ100บาท
3.ขวดโซดา(สําหรับทําหัวเชื้อ)200ขวดๆละ3บาท
4.ตะเกียงแอลกอฮอล 2 อันๆละ200บาท
5.เหล็กเขี่ยเชื้อ อันละ100บาท2อัน
6.แอลกอฮอลจุดไฟ 2500cc. เปนเงิน 300บาท
7. แอลกอฮอลฆาเชื้อ 75% 2500cc.เปนเงิน300บาท
8.ถุงทนความรอนขนาด6x12จน.10กก.ๆละ90บาท
9.คอขวดพลาสติก 2 ชุดๆละ350บาท
10.จุกพลาสติก 2 ชุดๆละ500บาท
11.สําลีมวน 10 มวนๆละ100บาท
12.กระดาษฟอยล 10 มวน ๆละ20บาท
13.ชุดกราวปฏิบัติการ 3 ชุดๆละ300บาท
14.ถาดเพาะกลา 30x60 เซนติเมตร จํานวน 7,000ถาดๆ ละ 34 บาท

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

(๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป
กิจกรรมยอยที่ 1.7 : จัดทําแปลงสาธิตการใชปุยตามคาวิเคราะหดินโดยใช
เครื่องดํานา งบประมาณ 63,000 บาท
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 1.8 :ติดตามใหคําแนะนํา ประเมินผล เอกสารสรุปรายงาน
งบประมาณ 18,300 บาท
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
งบประมาณรวมกิจกรรมที่ 1

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
2,708,000
2,708,000
1,118,000
709,000
92,000
35,000
6,000
6,000
5,000
15,000
250,000
1,590,000
1,590,000
63,000

1.รถดํานา คูโบตา รุนNSD8 1 คันราคา 709,000 บาท
2.เครื่องเพาะกลาแบบกึ่งอัตโนมัติคูโบตารุนSRK800THL 1เครื่อง ราคา92,000 บาท
3.หมอนึ่งความดันขนาด100ขวด ราคา35,000บาท
4.หมอหุงขาวขนาด10ลิตร ราคา 6,000บาท
5.ตูเขี่ยเชื้อ 1ตู ราคา 6,000 บาท
6.เตาแก็ส2หัวครบชุด 1ชุด ราคา 5,000 บาท
7.ตูเย็นขนาด12คิว 1 เครื่อง ราคา 15,000 บาท
8.เตาอบเมล็ดพันธุขาวขนาดบรรจุ 10ตัน ราคา250,000บาท
- รถเกี่ยวนวด รุน DC105X 1 คัน ราคา 1,590,000 บาท

63,000
63,000
63,000
45,000 - คาจางเหมาจัดทําแปลงสาธิต 9 จุด ๆละ5,000บาท(จุดละ 2 ไร 9 ตําบล)
18,000 - คาปายแปลงเรียนรู(ปายสังกะสี)จํานวน9 ปายๆละ2,000บาท(ขนาด1x2 เมตรพรอมขา)
18,900
18,900
18,900
18,900
16,800 -คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที7่ คนๆละ10วันๆละ240บาท เปนเงิน16800บาท
2,100 -คาเลมรายงานสรุปโครงการ เลมละ 420 บาท 5 เลม
-

3,645,000

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 : การเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกรผูผลิตขาว
กิจกรรมหลัก : 2.1 การใชสารชีวภัณฑ และการดูแลรักษาเครื่องจักรกล
เกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
กิจกรรมยอยที่ 2.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ดานการผลิตและ
ขยายสารชีวภัณฑ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๙) วัสดุสนามและการฝก

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
5,320,000 หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
841,820
155,070
155,070
155,070
21,600
7,200
14,400
123,840
74,240
23,040
12,800
38,400
49,600
40,000
9,600
9,630
9,630
9,630
3,200
150
750
1,000
250
1,600
200
480

- คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน/ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คนๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
- คาวิทยากรกระบวนการกลุม จํานวน 4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 32 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท
- คาพาหนะเจาหนาที่ จํานวน 32 คน
- คาที่พัก จํานวน 32 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท
- คาอาหาร จํานวน 32 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 250 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 32 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บาท

- คาวัสดุประกอบการฝกอบรมเจาหนาที่ จํานวน 32 คนๆ ละ 300 บาท
รายละเอียดประกอบดวย
1. เอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 32 ชุดๆละ 100 บาท เปนเงิน 3,200 บาท
2. กระดาษฟรูป จํานวน 50 แผนๆละ 3 บาท เปนเงิน 150 บาท
3. ปากกาเคมี จํานวน 50 ดามๆละ 15 บาท เปนเงิน 750 บาท
4. ถุงพลาสติกทนรอน ขนาด 80 x 12 นิ้ว จํานวน 10 กิโลกรัมๆละ 100 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
5. หนังยางรัดของขนาดเล็ก 2 กิโลกรัมๆละ 125 บาท เปนเงิน 250 บาท
6. ขาวสารเสาไห ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จํานวน 10 ถุงๆละ 160 บาท เปนเงิน 1,570 บาท
7. เข็มหมุด 10 แผงๆละ 20 บาท เปนเงิน 200 บาท
8. เอททิลแอลกอฮอล 70% จํานวน 8 ขวดๆละ 60 เปนเงิน 480 บาท

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
200
200
1,600

๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 2.1.2 การจัดเวทีเรียนรูการผลิตและการใชสารชีวภัณฑ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๙) วัสดุสนามและการฝก

๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 2.1.3 การจัดเวทีเรียนรูการใชปุยอยางถูกตองและเหมาะสม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

258,750
258,750
258,750
240,000
60,000
15,000
45,000
180,000
117,000
63,000
18,750
18,750
1,500
1,050
12,000
300
900
1,500
1,500
240,000
240,000
240,000
-

9. ฟอกกี้ จํานวน 4 อันๆละ 50 บาท เปนเงิน 200 บาท
10. ทัพพี 4 ดามๆละ 50 บาท เปนเงิน 200 บาท
11. ลังถึง 1 ชุด เปนเงิน 1,600 บาท

- คาจางเหมาทําปายไวนิลในการอบรม 15 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท
- คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 450 คนๆ ละ 100 บาท
- คาอาหารเกษตรกร 450 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 450 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
รายละเอียดประกอบดวย
1. ถุงพลาสติกทนรอน ขนาด 80 x 12 นิ้ว จํานวน 15 กิโลกรัมๆละ 100 บาท เปนเงิน 1,500 บาท
2. หนังยางรัดของขนาดเล็ก 0.5 กิโลกรัมๆจํานวน 15 ถุงๆละ 70 บาท จํานวน เปนเงิน 1050 บาท
3. ขาวสารเสาไห ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จํานวน 75 ถุงๆละ 160 บาท เปนเงิน 11,775 บาท
4. เข็มหมุด 15 แผงๆละ 20 บาท เปนเงิน 300 บาท
5. เอททิลแอลกอฮอล 70% จํานวน 15 ขวดๆละ 60 เปนเงิน 900 บาท
6. ฟอกกี้ จํานวน 30 อันๆละ 50 บาท เปนเงิน 1,500 บาท
7. ทัพพี 30 ดามๆละ 50 บาท เปนเงิน 1,500 บาท

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 2.1.4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดูแลรักษา
เครื่องจักรกลเกษตรเบื้องตน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมหลัก 2.2 .สนับสนุนการจัดตั้งศูนยอารักขาพืชชุมชน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
240,000
60,000
15,000
45,000
180,000
117,000
63,000
188,000
188,000
188,000
18,000
18,000
140,000
20,000
5,000
15,000
120,000
60,000
39,000
21,000
30,000
30,000
841,000
46,000
46,000
-

- คาจางเหมาทําปายไวนิลในการอบรม 15 ปายๆ ละ 1,000 บาท
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 450 คนๆ ละ 100 บาท
- คาอาหารเกษตรกร 450 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 450 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท

- คาตอบแทนวิทยากร 5 รุน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาจางเหมาทําปายไวนิลในการอบรม 5 ปายๆ ละ 1,000 บาท
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 100 บาท
- คาพาหนะในการเดินทางเขารวมการอบรมของเกษตรกร 150 คน ตามระยะทาง
- คาอาหารเกษตรกร 150 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 130 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 150 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 35 บาท
- คาน้ํามันหลอลื่นใชกับเครื่องจักรกล ขนาด 1 ลิตร จํานวน 250 กระปอง ๆ ละ 120 บาท (5 รุน)

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๙) วัสดุสนามและการฝก

๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท

กิจกรรมหลัก 2.3. การจัดทําแปลงสาธิตลดตนทุนการผลิตและพยากรณ
โรคและแมลงศัตรูขาว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
46,000
46,000
3,000
2,400
2,000
2,500
3,600
2,000
3,000
7,500
20,000
795,000
795,000
795,000
175,000
270,000
75,000
60,000
50,000
165,000
438,000
438,000
438,000
258,000
93,000
48,000
18,000
12,000
15,000

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดตั้งศูนยอารักขาพืชชุมชน จํานวน 10 อําเภอ ๆ ละ 1 จุด
ขวดโซดา(สําหรับทําหัวเชื้อ) จํานวน 1,000 ขวด ๆ ละ 3 บาท
ตะเกียงแอลกอฮอล 20 อัน ๆ ละ 120 บาท
เข็มเขี่ยเชื้อ อันละ 100 บาท 20 อัน
เมทิลแอลกอฮอล 99.9 เปอรเซนตสําหรับจุดไฟ 2L ขนาดบรรจุ 2 ลิตร จํานวน 10 แกลลอนๆละ 250 บาท
เอ็ททิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซนตสําหรับฆาเชื้อ 450 ml* 40 ขวด ๆ ละ 90 บาท
สําลีมวน 100 มวนๆ ละ 20 บาท
กระดาษฟรอย 100 มวน ๆ ละ 30 บาท
ชุดกราวปฏิบัติการ 30 ชุดๆ ละ 250 บาท
เมล็ดขาวฟาง จํานวน 200 กก.ๆ ละ 100 บาท

- สนับสนุนครุภัณฑในการจัดตั้งศูนยอารักขาพืชชุมชน จํานวน 10 อําเภอ ๆ ละ 1 จุด
หมอนึ่งความดัน (auto clave) ขนาด 120ขวด จํานวน 10 ใบ ๆ ละ 17,500 บาท
กลองจุลทรรศน จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท
ตูเขี่ยเชื้อ จํานวน 10 ตู ๆ ละ 7,500 บาท
หมอหุงขาว ขนาด 10 ลิตร จํานวน 10 ใบ ๆ ละ 6,000 บาท
เตาแกสครบชุด จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท
ตูแช 1 ประตู 8.8 คิว จํานวน 10 ตู ๆ ละ 16,500 บาท

อําเภอฝาง 2 แปลง ไชยปราการ 2 แปลง แมอาย 3 แปลง สันปาตอง 2 แปลง พราว 1 แปลง
แมริม 1 แปลง สันทราย 1 แปลง ดอยสะเก็ด 1 แปลง สันกําแพง 1 แปลง และหางดง 1 แปลง
ในพื้นที่ 10 อําเภอ

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่อําเภอ 10 อําเภอๆ ละ 2 คน ๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท
- คาพาหนะเจาหนาที่อําเภอ 10 อําเภอๆ ละ 1,800 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่จังหวัด 5 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท
- คาพาหนะเจาหนาที่จังหวัด 5 คนๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 300 บาท

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๖) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑๔) วัสดุการเกษตร

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
165,000
45,000
45,000
75,000
180,000
180,000
18,750
15,000
67,500
75,750
3,000

๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลัก 2.4 การประชาสัมพันธขาวดี ขาวคุณภาพเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน

- คาทําปายแปลงพยากรณและแปลงสาธิต 15 แปลง ๆ ละ 3,000 บาท
- คาไถไรละ 600 บาท 5 ไร เปนเงิน 3,000 บาท 15 เปลงเปน เงิน 45,000 บาท
- คารถดํานาไรละ 1,000 บาท 5 ไร เปนเงิน 5,000 บาท 15 แปลงเปนเงิน เปนเงิน 75,000 บาท
- สนับสนุนวัสดุแปลงเรียนรู 15 แปลง ๆ ละ 12,000 บาท (แปลงละ 5 ไร ) ประกอบดวย
1. สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวอัตรา 10 กก./ไร กก.ละ 25 บาท 5 ไร เปนเงิน 1,250 บาท 15 แปลง เปน
เงิน 18,750 บาท
2. กับดักกาวเหนียว แผนลอแมลง ชุดละ 1,000 บาท จํานวน 15 ชุด เปนเงิน 15,000 บาท
3. คาชุดตรวจวิเคราะหดินเบื้องตนชุดละ 4,500 บาท จํานวน 1 ชุด ตอแปลง 15 ชุด 67,500 บาท
4. สนับสนุนแมปุยในการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 15 แปลงๆ ละ 5,050 บาท เปนเงิน 75,750 บาท
5. สวิงสําหรับโฉบแมลง อันละ 200 บาท จํานวน 15 อัน เปนเงิน 3,000 บาท

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000 - จางเหมาจัดประชาสัมพันธขาวดีขาวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม 1 ครั้ง
- จัดประกวดขาวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม แบงออกเปน กลุมขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาวพื้นเมือง ขาวเหนียว
- จัดนิทรรศการดานการทําขาวคุณภาพแสดงตนขาวในแตละระยะ ใน 3 กลุม
- จัดประกวดผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวอยางนอย 5 ผลิตภัณฑ
- การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตขาวคุณภาพและการศึกษาดู
งานการผลิตขาวคุณภาพแบบครบวงจร
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 2.6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายผูผลิต
ผูประกอบการคาขาว และผูบริโภคขาว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
486,000
486,000
486,000
7,200
7,200
478,800
31,600
9,600
18000
4000
129,000
120,000
9,000
318,200
117,000
25,200
32,000
144,000

- คาตอบแทนวิทยากรในการบรรยาย 12 ชม.ๆ ละ 600 บาท

- คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ จํานวน 10 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท
- คาที่พักของเจาหนาที่ จํานวน 10 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 600 บาท
- คาพาหนะของเจาหนาที่ จํานวน 10 คน
- คาเหมารถปรับอากาศพรอมน้ํามันเชื้อเพลิงและคนขับ วันละ 15,000 บาท 2 คัน จํานวน 4 วัน
- คาเอกสารประกอบการอบรม 90 ชุด ๆ ละ 100 บาท
- คาอาหาร จํานวน 90 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเกษตรกร จํานวน 90 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- คาพาหนะของผูเขารับสัมมนา จํานวน 80 คน (ตามระยะทาง)
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
จํานวน 80 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 600 บาท

368,000 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการผลิตขาวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดระหวาง
ผูผลิต ผูประกอบการคาขาว และผูบริโภคขาว จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 100 คน
368,000
368,000
9,600
9,600 - คาวิทยากรครั้งละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จํานวน 4 ครั้ง
358,400

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 2.7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ
เพื่อลดตนทุนการผลิตโดยเทคโนโลยีการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
14,400
14,400
44,000
4,000
40,000
300,000
160,000
100,000
40,000

- คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ จํานวน 4 วันๆ ละ 15 คนๆ ละ 240 บาท
- คาจางเหมาทําปาย จํานวน 4 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท
- คาเอกสารประกอบการสัมมนา จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 100 ชุด ๆ ละ 100 บาท
- คาพาหนะผูเขารวมสัมมนา จํานวน 100 คน จํานวน 4 วัน
- คาอาหารผูเขารวมสัมมนา จํานวน 100 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 250 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมสัมมนา จํานวน 100 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 50 บาท

1,149,180
1,149,180
1,149,180
54,000
54,000
18,000
36,000
558,000
63,000
36,000
12,000
15,000
360,000
45,000
225,000

- คาตอบแทนวิทยากรภาคราชการ จํานวน 1 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 15 ครั้ง
- คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน/ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คนๆ ละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 15 ครั้ง

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่อําเภอ 15 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่จังหวัด 5 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 240 บาท
- คาที่พักเจาหนาที่จังหวัด 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 600 บาท

- คาเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 450 ชุด ๆ ละ 100 บาท
- 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
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๙) วัสดุสนามและการฝก

๒. งบลงทุน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
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
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
537,180
22,830 - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
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

หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2.8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 2.9 การติดตามใหคําแนะนําและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

คําชี้แจง
ป ๒๕๖๓
214,000
214,000
214,000
214,000
9,600
9,600
204,400
118,400
38,400
32,000
48,000
2,000
84,000
8,000
60,000
16,000

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวเปนการเตรียมความพรอมในการดําเนินการ
และสรุปผลการดําเนินการโครงการ ฯ จํานวน 40 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน

- คาวิทยากร 4 วันละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ 40 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 240 บาท
- คาพาหนะสําหรับเจาหนาที่ จํานวน 40 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 400 บาท
- คาที่พักสําหรับเจาหนาที่ 40 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท
- คาจางเหมาทําปายประกอบการสัมมนา 2 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท
- คาเอกสารประกอบการสัมมนา 40 ชุด ๆ ละ 100 บาท 2 ครั้ง
- คาอาหาร จํานวน 40 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 250 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 50 บาท

482,000 กิจกรรมติดตามใหคําแนะนําและประเมินผลการดําเนินงานโครงการสําหรับพื้นที่ดําเนินการใน 10 อําเภอ
15 จุด
482,000
482,000
432,000
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
50,000
50,000 - คาวัสดุสํานักงานในการดําเนินการโครงการ

ลําดับความสําคัญ 26
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน
742,000บาท
กิจกรรมการประชาสัมพันธ พรก.ประมงและการสรางเครือขายใน
การอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
120,800 บาท
สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร จํานวน 2 หลักสูตร
271,700 บาท
สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการจั ด ทํ า จุ ด สาธิ ต การเพาะพั น ธุ สั ต ว น้ํ า โดยอุ ป กรณ
การเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)
314,500 บาท
สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการทําอาหารสมทบในแหลงน้ํา
35,000 บาท
สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ 26
ชื่อโครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน
งบประมาณ : 742,000บาท
กิจกรรมหลัก : 1. การประชาสัมพันธ พรก. การประมงและสร า งเครื อขา ยในการอนุรั กษ ท รัพ ยากรสัตวน้ํา
(จํานวน 7 แหง)
2. การจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร จํานวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตรการเพาะพันธุสัตวน้ําโดยใชอุปกรณเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่
- หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตวน้ํา
3. วัสดุทําจุดสาธิต การเพาะพันธุสัตวน้ําโดยอุปกรณการเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)
4. การทําอาหารสบทบในแหลงน้ํา
ยุทธศาสตรชาติ: ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด: สงเสริมการเกษตร การผลิตคาชุมชน การคาการลงทุนสูส ากล
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. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุ ท ธศาสตร ที่ 3
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2. แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร
พัฒนาการผลิตสินคาเกษตร และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ตามกรอบวิสัยทัศน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
12 มุงเนนใหความสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปนประเทศที่พัฒนาแลวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถกาวไปสูฐานการผลิตการเกษตร
การฟนฟูตนน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา เกษตรกรปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอมโดยมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน
การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเปนแหลงเรียนรูและแหลงผลิตทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืน โดยชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ การสรางความตระหนัก สรางความเขาใจ และสรางเครือขายในการอนุรักษ การรักษาและการใช
ประโยชน จ ากแหลง น้ํ า และทรั พ ยากรสั ต ว น้ํา อยา งมี ระบบ ภายใต กิ จ กรรมการประชาสั ม พั นธข อ กฎหมาย
การสรางเครือขายแหลงเรียนรูในการเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ตั้งของแหลงน้ํา เพื่อสรางงานและพัฒนา
อาชี พ การเพาะพั น ธุ ป ลาแก เ กษตรกรในพื้ นที่ และการอบรมให ค วามรู เ รื่ อ งการแปรรู ป อาหารจากสั ต ว น้ํ า
เพื่อพัฒนาสินคาประมงใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น สูตลาดสินคาชุมชนตอไป

(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ : ประชากรเพิ่มขึ้นความตองการบริโภคสัตวน้ําก็เพิ่มขึ้น/ การทําผิด
พรก.ประมง
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) :
1. เพิ่มปริมาณสัตวน้ําโดยชุมชนเปนผูบริหารจัดการอยางยั่งยืน
2. สามารถพัฒนาในการสงเสริมอาชีพเกษตรกร
3. ลดการทําผิด พรก. การประมงในพื้นที่
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อใหประชาชนไดมีอาหารโปรตีนไวบริโภคในครัวเรือน
2.เพื่อใหกลุมเกษตรกรสามารถเพาะพันธสัตวน้ําในพื้นที่ไดเอง
3.เพื่อใหกลุมเกษตรไดรับความรูในการแปรรูปสัตวน้ํา
4 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความรูเรื่องการบังคับใชกฎหมายตาม พรก.การประมง
5. เพื่อเปนแหลงเพาะและขยายพันธุสัตวน้ําอยางยั่งยืน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนปตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : แหลงน้ําขนาดพื้นที่ 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 : เกษตรกรรอบๆพื้นที่แหลงน้ําสาธารณะโดยดําเนินกิจกรรมจํานวน 7 แหง
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ตั้งของแหลงน้ํา ประมงอาสา
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด 1. รอยละของเครือขายเกษตรกรและประชาชนในชุมชนมีความรูในการบังคับใชกฎหมายประมง
2. รอยละของเกษตรกรไดองคความรูดานการเพาะพันธสัตวน้ําที่สามารถเพาะพันธสัตวน้ําได
3. รอยละของเกษตรกรไดองคความรูในการแปรรูปอาหารจากสัตวน้ํา เชน ปลาสม ปลายอ
4. รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการเพิ่มผลผลิต ( 7 แหง)
(๔.๒) ผลผลิต
องคความรูดานกฎหมายประมง การเพาะพันธุสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ําพันธุปลาจาก
การเพาะพันธุสัตวน้ําโดยอุปกรณเคลื่อนที่
(๔.๓) ผลลัพธ
1.ประชาชนรอบๆบริเวณแหลงน้ําใน 7 อําเภอมีความรูเรื่อง พรบ.การประมง
2.กลุมเกษตรกรสามารถเพาะพันธสัตวน้ําโดยการเพาะพันธุสัตวน้ําเคลื่อนที่ในพื้นทีได
3.กลุมเกษตรกรสามารถทําการแปรรูปอาหารจากสัตวน้ํา
4.ผลผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําของชุมชนในโครงการฯ จํานวน 7 แหง มีปริมาณเพิ่มขึ้น

(๔.๔) ผลกระทบ
เชิงบวก :เกษตรกรในพื้ นที่มีความรูดานการเพาะเลี้ ยงสั ตวน้ํา มีความรู ในการแปรรู ปสัตวน้ํา เพิ่ ม
รายไดใหแกชุมชนลดการทําผิด พรก. ดานประมง
เชิงลบ : ไมมี
(๕) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)
กิจกรรมยอย
1. การประชาสัมพันธ พรก. การประมง
และสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากร
สัตวน้ํา (จํานวน 7 แหง)
2. การจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร
จํานวน 2 หลักสูตร
- หลั ก สู ต รการเพาะพั น ธุ สั ต ว น้ํ า โดยใช
อุปกรณเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่
- หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตวน้ํา
3. วัสดุทําจุดสาธิต การเพาะพันธุสัตวน้ําโดย
อุปกรณการเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่
(โมบายยูนิต)
4. การทําอาหารสบทบในแหลงน้ํา
(๖) วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

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











จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 742,000บาท(เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถวน)
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดํา เนิ นการได ทันที หมายถึ ง ได ศึก ษาความเหมาะสมและกํ าหนดพื้ นที่ ดํ า เนินการหรื อได รั บ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แต
อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช)
 ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ 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 เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ
จัดทําเครือขายกลุมประมง แตงตั้งคณะกรรมการในชุมชน เพื่อบริหารจัดการแหลงน้ํา และกลุมผูแ ปรรู ป
สั ต ว น้ํา ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่ประมง คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เขามาเปนประมงอาสาในการ
ดําเนินงานเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารดานการประมง
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ไมมี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
(หนวย : บาท)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืน
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
กิจกรรมที่ 1 : การประขาสัมพันธ พรก.การประมง และการสรางเครือขาย
ในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา (จํานวน 7 แหง)
1.งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
742,000
742,000
42,000
325,250
374,750
120,800 หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม
120,800
120,800
110,800
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
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
10,000
10,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
120,800

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 2 : การจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร
จํานวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตรการเพาะพันธุสัตวน้ําโดยใชอุปกรณเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่
- หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตวน้ํา
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(3) จางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุสนามและการฝก

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
271,700

271,700
271,700
42,000
42,000
16,800
25,200
132,850
65,650
33,600
18,000
14,050
67,200
42,000
19,600
5,600
96,850
11,120

คําชี้แจง

คาวิทยากร รวม 7 คนๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
คาวิทยากร รวม 7 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท

เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 10 คน x 14 วัน x 240 บาท
คาที่พักเจาหนาที่ 10 คน x 6 วัน x 300 บาท
คาพาหนะเจาหนาที่
คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 7แหงๆละ 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท
อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 7 แหงๆละ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
คาถายเอกสาร
คาวัสดุประกอบการฝกอบรม จํานวน 280 ชุด
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) วัสดุเกษตร

(2) วัสดุสํานักงาน

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
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
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(3) วัสดุคอมพิวเตอร
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 : วัสดุทําจุดสาธิต การเพาะพันธุสัตวน้ําโดยอุปกรณการ
เพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ ( โมบายยูนิต )
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) คาวัสดุการเกษตร

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

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
10,730 หมึกปริ้น PANTUM C-310HEV TONER Cartridge 2 ตลับ ตลับละ 4,715 บาท เปนเงิน 9,430 บาท
หมึกพิมพ Epson L210 อิงคเจ็ท หมึกเติม 4 สี ตลับละ 650 บาท 2 ตลับ เปนเงิน 1,300
15,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
271,700
314,500
314,500
314,500
81,600
81,600
33,600
21,000
27,000
232,900
214,200
175,000
21,000
18,200

เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 10 คน x 14 วัน x 240 บาท
คาที่พักเหมาจาย 10 คน x 7 วัน x 300 บาท
คาพาหนะเดินทางเจาหนาที่

ชุดอุปกรณเพาะพันธุสัตวน้ําแบบเคลื่อนที่ จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท
พอแมพันธุปลา 7 แหง ๆ ละ 3,000 บาท
ชุดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา (ตรวจสอบ PH, Ammonium,Nitrite, Alkalinity, Oxyen)
จํานวน 7 ชุดๆ ละ 2,600 บาท
18,700 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
314,500

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 4 : การทําอาหารสมทบ ในแหลงน้ํา
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) คาวัสดุการเกษตร

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
35,000
35,000
35,000
35,000
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
35,000

ลําดับความสําคัญ 2
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
10,274,000บาท
กิจ กรรมการสร างฐานเรี ย นรู พืช เศรษฐกิจ เขตหนาวในโครงการ
เกษตรวิชาญาตามพระราชดําริ
279,000บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ
200,000บาท
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมส ง เสริ ม เพิ่ ม ทั ก ษะการผลิ ต ปศุ สั ต ว แ ละสิ น ค า ปศุ สั ต ว
ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษและหมูบานโดยรอบ
137,000บาท
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการส ง เสริ ม เกษตรปลอดภั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ
9,100,000 บาท
สวนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษสํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่
โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม
558,000บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(1 ชุด 1 กิจกรรมหลัก)

ลาดับความสาคัญ 2
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดาริ
วงเงิน : 10,274,000บาท
กิจกรรมหลัก 1. การสร้างฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ
2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพระราชดาริ
3. ส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์และหมู่บา้ นโดยรอบ
4. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการพระราชดาริ
5. การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นเพื่ อการพั ฒนาอาชี พ ณ พื้ นที่ โครงการร้ อยใจรั กษ์ ลุ่ มน้ าเมื องงาม
ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หน่วยดาเนินการหลัก : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรตนพร กิติกาศ ตาแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 65 หมู่ 1 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-332-4015
หน่วยดาเนินการร่วม : 1) สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
2) สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
3) ส่วนประสานงานโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)
๑) นโยบายรัฐบาล การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็น
หน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้
มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลัก
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง ที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่ หลายเป็ น ที่ประจั กษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่ว ยสร้างความสมบูรณ์พูนสุ ขแก่
ประชาชนในที่สุด

2) ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สาคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่
มั่นคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง
4) แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบ
วงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิต
และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจา ก
การ ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้บริโภค 2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) การแปรรูป
พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน
5) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
6) ยุทธศาสตร์ จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่ งเสริมการเกษตร การผลิ ตสิ นค้าชุมชน
การค้า การลงทุน สู่สากล แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้า ที่ดินทากิน ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรง
มีพระราชดาริให้ดาเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนาแหล่งน้า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริม
อาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางดาเนินงานให้หน่วยงาน
ต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและ
ยากจน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”
ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญ คือ การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยัง
มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวาง

แผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่การดาเนินงานโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ มากกว่า 40
โครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชนเผ่า อาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผัก และผลไม้เป็นหลัก และมีรายได้น้อย
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน ”
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสนองการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดการพึ่งพา
ปัจจัยการผลิตภายนอก สร้างความยั่งยืนในการทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็นในการจัดทา
โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดาริ ให้กับเกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ ให้
ได้รับความรู้ การฝึกปฏิบัติ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และต่อยอดให้เป็นสินค้าชุมชนต่อไปได้
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา/รวบรวมสายพันธุ์/แหล่งกระจาย/การปลูกพืชเขตหนาว
4. ลดพื้นที่เขตกรรมแบบเปิดหน้าดินบนพื้นที่สูง
5. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
6. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้ความชานาญสามารถช่วยเหลือเกษตรกรใน
พื้นที่เบื้องต้นได้
7. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการ
พระราชดาริได้มีความรู้ และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการถนอมอาหาร สาหรับบริโภคใน
ครัวเรือน หรือเพิ่มมูลค่าผลผลิต และจาหน่ายเพิ่มรายได้ให้มากยิ่งขึ้น
8. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผลคุณภาพ การปลูกพืชผัก
ปลอดภัย และการแปรรูปและถนอมอาหารผลผลิตทางการเกษตร
9. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถเป็นต้นแบบได้
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ .....1..... ปี เริ่มต้นปี ...256๒.....สิ้นสุดปี ....256๓.............
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดาริ จานวน 18 แห่ง พื้นทีร่ วมไม่น้อยกว่า 1,400 ไร่
2. พื้นที่ตั้งโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
3. พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงามเหนือ งานเมืองงามใต้ และ
บ้านหัวเมืองงาม ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
4. เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้การดาเนินงานของโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ 10 แห่ง ได้แก่
โครงการหลวงอ่างขาง อาฝาง โครงการหลวงอินทนนท์ อาเภอจอมทอง โครงการหลวงหนองเขียว อาเภอเชียงดาว
โครงการหลวงหนองหอย อาเภอแม่ริม โครงการหลวงแม่สาใหม่ อาเภอแม่ริม โครงการหลวงแม่หลอด อาเภอแม่แตง
โครงการหลวงแม่แฮ อาเภอแม่วาง โครงการหลวงวัดจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา โครงการหลวงห้วยเสี้ยว อาเภอหาง
ดง และโครงการหลวงปางดะ อาเภอสะเมิง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานหรือภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมดาเนินงานในพื้นที่ ตลอดจน ผู้ซื้อ ผู้จาหน่ายและผู้บริโภคของการตลาดในการ
ประกอบธุรกิจ ทั้งในและนอกพื้นที่
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
1. มีการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัยในพื้นที่โครงการพระราชดาริ จานวน 17 แห่ง พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 1,120 ไร่
2. มีการรวบรวมอะโวคาโดพันธุ์ดี 10 สายพันธุ์
3. มีการรวบรวมพันธุ์พลับ 3 สายพันธุ์
4. มีการรวบรวมสายพันธุ์กุหลาบตัดดอก 15 สายพันธุ์
5. เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จานวน 20 ราย
6. เกษตรกรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ จานวน
40 ราย และรอบโครงการฯ จานวน 40 ราย
7. อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 5 ราย และ
รอบโครงการฯ จานวน 11 ราย
8. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการร้อยใจรักษ์ จานวน 3 กลุ่ม
(4.2) ผลผลิต :
1. รวบรวมพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ดี 10 สายพันธุ์
2. รวบรวมพันธุ์พลับ 3 สายพันธุ์
3. รวบรวมพันธุ์กุหลาบตัดดอก 15 สายพันธุ์
4. เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จานวน 20 ราย
5. เกษตรกรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ จานวน 40
ราย และรอบโครงการฯ จานวน 40 ราย
6. อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 5 ราย และรอบ
โครงการฯ จานวน 11 ราย

7. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการร้อยใจรักษ์ จานวน 3 กลุ่ม
8. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ จานวน 1,120 ไร่
9. เกษตรกรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้าเมืองงาม ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทักษะ เรื่อง การปลูกไม้ผลคุณภาพ การปลูกพืชผักปลอดภัย การ
แปรรูปและถนอมอาหารผลผลิตทางการเกษตร
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. ลดพื้นที่เขตกรรมแบบเปิดหน้าดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต/รวบรวมสายพันธุ์/กระจายพันธุ์ดีของพืชเมืองหนาว
3. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีแหล่งอาหารโปรตีนสารองสาหรับการบริโภคและสามารถสร้างรายได้
เพิ่มจากการขายสินค้าปศุสัตว์ได้
4. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดาริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีแหล่งอาหารโปรตีน
สารองบริโภคสาหรับการบริโภค และ สร้างมารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์
5. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP (กาแฟ)
6. เกิดความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนเป้าหมาย และมีเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตร
(4.4) ผลกระทบ : ไม่มี
เชิงบวก : เกษตรกรนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง
ประกอบอาชีพอยู่ในบ้านเกิด ลดการย้ายถิ่นฐาน และมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงองค์ความรู้ที่ได้รับ นาไป
ประยุกต์ใช้ในการการทางานและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นาไปขยายผลในการสืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป
เชิงลบ :ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลง
ในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมด้วย)
กิจกรรมที่ 1 การสร้างฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดาริ
หน่วยงานดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 279,000 บาท
กิจกรรมย่อย

1.1 รวมรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจเขตหนาวใน
โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ
1.2 การฝึกอบรมเกษตรกรในการจัดทา
ฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาว
1.3 การติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
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กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการ
พระราชดาริ
หน่วยงานดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 200,000 บาท
กิจกรรมย่อย

2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
แปรรูปเนื้อสัตว์
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กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์และหมู่บ้าน
โดยรอบ
หน่วยงานดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 137,000 บาท
กิจกรรมย่อย

3.1 การส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์
และสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจ
รักษ์
3.1.1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านการ
เลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
3.1.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ให้มีความรู้ ความชานาญเพิ่มมากขึน้
3.1.3 การติดตาม แนะนา และประเมินผล
3.2 การส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์
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และสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ ๑๑ หมู่บ้าน รอบ
โครงการร้อยใจรักษ์

3.2.1 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ การสนับสนุน
พันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์เพื่อการสาธิต




3.2.2 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรด้านการ
เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก กลุ่มผู้เลี้ยง
สุกร และกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ

3.2.3 พัฒนาอาสาปศุสัตว์ โดยการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้
ทักษะ และความชานาญ
3.2.4 การติดตาม แนะนา และประเมินผล




กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการพระราชดาริ
หน่วยงานดาเนินการ : ส่วนประสานงานโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
งบประมาณ 9,100,000 บาท
กิจกรรมย่อย

4.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
- จัดซื้อกล้ากาแฟ จานวน 1,400 ไร่ ๆ ละ
200 ต้น ๆ ละ 25 บาท
- จัดซื้อปุ๋ยไร่ละ 2 กระสอบ ๆ ละ 750
บาท จานวน 1,400 ไร่
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กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้าเมืองงาม ตาบล
ท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 558,000 บาท
กิจกรรมย่อย

5.1 การส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผลคุณภาพ
5.1.1 ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกไม้คุณภาพ
5.1.2 จัดทาแปลงสาธิตการผลิตไม้ผลคุณภาพ
(ทุเรียน เงาะ มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง)
5.2 ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัย
5.2.1 ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดภัย
5.2.2 ส่งเสริมการจัดทาบ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.2.3 จัดทาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผัก
ปลอดภัย
5.3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.3.1 ฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิต
ทางการเกษตร
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(6) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน... 10,274,000....บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายและสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด
 บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
ติดตาม ให้คาแนะนา แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ……………ไม่มี……………

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 1 การสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญา
ตามแนวพระราชดําริ
งบดําเนินงาน
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน
กิจกรรมที่ 1.1 : รวมรวมพันธุพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญาตาม
พระราชดําริ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑๔) วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
10,274,000
10,274,000
30,000
295,100
9,948,900
279,000 หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
279,000
96,500
182,500
212,000
212,000
212,000
72,000
72,000
140,000
140,000
118,000
30,000
15,000
12,500
37,500

- คาจางเหมาในการปฏิบัติงานในแปลงเรียนรู จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท

วัสดุการเกษตรสําหรับแปลงเรียนรู
- คาตนพันธุอะโวคาโดพันธุดี จํานวน 10 สายพันธุ ๆ ละ 10 ตน ๆ ละ 300 บาท
- คาตนพันธุพลับ จํานวน 3 สายพันธุ ๆ ละ 10 ตน ๆ ละ 500 บาท
- คาตนพันธุแอปเปล จํานวน 1 สายพันธุ จํานวน 5 ตน ๆ ละ 2,500 บาท
- คาตนพันธุกุหลาบตัดดอก จํานวน 15 สายพันธุ ๆ ละ 50 ตน ๆ ละ 50 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

กิจกรรมที่ 1.2 : การฝกอบรมเกษตรกรในการจัดทําฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
2,000
750
1,050
1,500
10,000
1,600
1,800
800
2,000
1,500
22,000
1,800
1,200
1,500
1,600
7,000
6,000
600
400
1,000
900
56,200
56,200
56,200
13,700

คําชี้แจง
- จอบพรอมดาม จํานวน 5 ดาม ๆ ละ 400 บาท
- คราดพรอมดาม จํานวน 3 ดาม ๆ ละ 250 บาท
- เสียมพรอมดาม จํานวน 3 ดาม ๆ ละ 350 บาท
- สแลน 50 % จํานวน 1 มวน ๆ ละ 1,500 บาท
- พลาสติกคลุมแปลง จํานวน 5 มวน ๆ ละ 2,000 บาท
- กรรไกรแตงกิ่งขนาดกลาง จํานวน 2 ดาม ๆ ละ 800 บาท
- ปุยเคมี สูตร 15-15-15 จํานวน 2 กระสอบ ๆ ละ 900 บาท
- ปุยเคมี สูตร 45-0-0 จํานวน 1 กระสอบ ๆ ละ 800 บาท
- เชื้อ BT จํานวน 4 กิโลกรัม ๆ 500 บาท
- เชื้อ Bs จํานวน 3 กิโลกรัม ๆ ละ 500 บาท
อุปกรณระบบน้ําในแปลงเรียนรู ประกอบดวย
- สายยางสีเขียว ขนาด 4 หุน 100 เมตร 1 มวน ๆ ละ 1,800 บาท
- ชุดกรองแบบตาขาย ขนาด 2 นิ้ว 1 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท
- ชุดกรองแบบดิช ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท
- ของอPVC 90 องศาขนาด 2 นิ้ว จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 40 บาท
- ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว บานปลาย จํานวน 35 ทอน ๆ ละ 200 บาท
- เทปน้ําหยด ระยะ 30 ซม. จํานวน 3 มวน ๆ ละ 2,000 บาท
- วาลวตอ PVC ออกเทปน้ําหยด จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 15 บาท
- น้ํายาประสานทอ ขนาด 100 กรัม จํานวน 4 กระปอง ๆ ละ 100 บาท
- แคมปรัดแยก PVC 4 นิ้ว ออก 2 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท
- วาลวประตูน้ํา 2 นิ้ว จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 180 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(2) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๙) วัสดุสนามและการฝก

กิจกรรมที่ 1.3 : การติดตามและประเมินผล
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
หลวงและโครงการพระราชดําริ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
10,000
6,500
3,500
3,700
3,700
42,500
42,500
37,500

คําชี้แจง

- คาอาหาร จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 130 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 50 คน ๆ ละ 74 บาท

- 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
2,500 - พาราฟน 2 มวน ๆ ละ 1,250 บาท
2,500 - มีดคัตเตอร 50 อัน ๆ ละ 50 บาท
10,800
10,800
10,800
10,800
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
200,000 หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
200,000
19,200
27,300
153,500
-

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2.1 : การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการแปรรูปเนื้อสัตว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๙) วัสดุสนามและการฝก

กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการ
รอยใจรักษ และหมูบานโดยรอบ
งบดําเนินงาน
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
200,000
200,000
200,000
19,200
19,200
27,300
2,500
2,000
500
24,800
4,000
2,000
2,800
16,000
153,500
153,500
117,500
30,000
6,000
137,000
137,000
36,300
100,700
-

คําชี้แจง

วิทยากรภาครัฐ 2 รุนๆละ 9,600 บาท (ชม.ละ 600 บาท 8 ชม./วัน รุนละ 2 วัน)

คาเอกสารการฝกอบรม 20คนๆละ1 ชุดๆละ 100 บาท = 2,000 บาท
ปายไวนิลขนาด 2 x 1.5 เมตร 1 ปาย = 500 บาท
คาอาหารกลางวัน 20 คนๆละ 2 มื้อๆละ 100 บาท = 4,000 บาท
คาอาหารเย็น 20 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท = 2,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 4 มื้อๆละ 35 บาท = 2,800 บาท
คาหองพักเกษตรกร 10 หอง (20 คน) * 1600 บาท/หอง = 16,000 บาท

วัตถุดิบสําหรับการแปรรูป (เนื้อสัตว/เครื่องปรุง/แกซหุงตม) 117,500 บาท
เครื่องครัว/บรรจุภัณฑ 30,000 บาท
หมวกคลุมผม ถุงมือแพทย 6,000 บาท
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 3.1 : การสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมหลักที่ 3.2 : การสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่
๑๑ หมูบาน รอบโครงการรอยใจรักษ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(3) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
12,000
12,000
12,000
11,400
2,400
7,200
4,500
2,700
1,800
1,800
600
600
125,000
125,000
125,000
24,900
14,400
8,000
5,000
3,000
2,500
2,500

คําชี้แจง

คาเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆละ 5 วันๆละ 240 บาท = 2,400 บาท
อบรมเกษตรกร 40 ราย และ อาสาปศุสัตว 5 ราย
คาอาหารกลางวัน 45 คนๆ 1 มื้อๆละ100 บาท = 4,500 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท = 2,700 บาท
คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 45 คนๆละ 1 ชุดๆละ 40 บาท = 1,800 บาท
คาน้ํามันเพลิง สําหรับสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย 600 บาท

คาเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆละ 20 วันๆละ 240 บาท = 14,400 บาท
อบรมเกษตรกร 39 ราย และ อาสาปศุสัตว 11 ราย
คาอาหารกลางวัน 50 คนๆ 1 มื้อๆละ100 บาท = 5,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท = 3,000 บาท
คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 50 คนๆละ 1 ชุดๆละ 50 บาท = 2,500 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๖) วัสดุกอสราง

(๘) วัสดุเวชภัณฑ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
100,100
3,000 คาวัสดุสํานักงาน สําหรับสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย 3,000 บาท
4,000 คาน้ํามันเพลิง สําหรับสํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย 4,000 บาท
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 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)
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๑๔) วัสดุการเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการ
พระราชดําริ
งบดําเนินงาน
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) คาวัสดุเกษตร
งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการรอย
ใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ : 5.1 การสงเสริมอาชีพการปลูกไมผลคุณภาพ
กิจกรรมยอย : 5.1.1 ฝกอบรมเกษตรกรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผลคุณภาพ
1.งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(6) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

กระบอกฉีดยา ขนาดตางๆ จํานวน 7 กลองๆละ 300 บาท =2,100 บาท
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
9,100,000 หนวยดําเนินการ : สวนประสานโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
9,100,000
9,100,000
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
558,000 หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
558,000
10,800
135,000
412,200
371,100
18,600
18,600
18,600
3,600
3,600 คาวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
10,000
10,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

1.1.3 คาวัสดุ
(14) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอย : 5.1.2 จัดทําแปลงสาธิตการผลิตไมผลคุณภาพ
(ทุเรียน เงาะ มะมวงน้ําดอกไมสีทอง)
1.งบดําเนินนงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(6) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ
(14) วัสดุการเกษตร

กิจกรรมยอย : 5.2 สงเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัย
กิจกรรมยอย : 5.2.1 ฝกอบรมเกษตรกรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก
1.งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
7,500 คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 50 คนๆละ 150 บาท
2,500 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม จํานวน 2 ครั้งๆละ 50 คน คนละ 25 บาท
5,000
5,000 วัสดุการเกษตรใชสําหรับการฝกอบรม
352,500
352,500
352,500
75,000
75,000
75,000 คาจางเหมาจัดทําปายแปลงสงเสริมการเกษตร
277,500
277,500 คาวัสดุการเกษตรในการจัดทําแปลงสาธิตการผลิตไมผลคุณภาพ
- คาตนพันธุทุเรียน จํานวน 1,250 ตน
- คาตนพันธุเงาะ จํานวน 1,250 ตน
- คาตนพันธุมะมวงน้ําดอกไม จํานวน 1,250 ตน
118,600
18,600
18,600
18,600
3,600
3,600 คาวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
10,000
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.1.3 คาวัสดุ
(14) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอย : 5.2.2 สงเสริมการจัดทําบานเศรษฐกิจพอเพียง
1.งบดําเนินนงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.3 คาวัสดุ
(14) วัสดุการเกษตร

กิจกรรมยอย : 5.2.3 จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชผักปลอดภัย
1.งบดําเนินนงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.3 คาวัสดุ
(14) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอย : 5.3 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ
กิจกรรมยอย : 5.3.1 ฝกอบรมกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร
1.งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(7) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
5,000
5,000 วัสดุในการปลูกพืชผัก
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 คาวัสดุการเกษตรในการสงเสริมการจัดทําบานเศรษฐกิจพอเพียง
- เมล็ดพันธุผักสวนครัว
- พืชผักสวนครัว
- อุปกรณเพาะเมล็ดพันธุผัก
- อุปกรณพรางแสง
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 คาวัสดุการเกษตรในการจัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชผักปลอดภัย
- เมล็ดพันธุผัก, เมล็ดผักสลัด, ปุยอินทรีย, สารชีวภัณฑ
68,300
18,600
18,600
18,600
3,600
3,600 คาวิทยากร จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
10,000
10,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

1.1.3 คาวัสดุ
(7) วัสดุงานบานงานครัว

กิจกรรมยอย : 5.3.2 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑผลผลิตทางการเกษตร
1.งบดําเนินนงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(6) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ
(7) วัสดุงานบานงานครัว

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
7,500 คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 ครั้งๆละ 1 วันๆละ 50 คนๆละ 150 บาท
2,500 คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม จํานวน 2 ครั้งๆละ 50 คน คนละ 25 บาท
5,000
5,000 คาวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในการฝกอบรม
- น้ําตาลทราย ,หมอ ,ขามผสม, แปงมัน , น้ํามันพืช และวัสดุที่ตรงตามความ
ตองการของผูเขารับการฝกอบรม
49,700
49,700
49,700
30,000
30,000 จางเหมาจัดทําบรรจุภัณฑ
19,700
19,700 วัสดุงานบานงานครัว - มีด , หมอขนาด 24 นิ้ว, ตะหลิว 6 นิ้ว, ชามผสม, ตะแกรง,
กระชอน,กระทะอลูมิเนียม ขนาด 36 นิ้ว, กระทะทองเหลือง ขนาด 24 นิ้ว
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
6,079,600 บาท
กิ จ กรรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพการควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี ว ะวิ ธี สู
การผลิตพืชระดับคุณภาพดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
2,852,600 บาท
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน
1,022,000 บาท
ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
กิจกรรมการสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
940,000 บาท
ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
กิจกรรมการเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
ในโรงพยาบาล
1,265,000 บาท
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียวงเงิ
 น 6,079,600 บาท
กิจกรรมหลัก
1 พัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพ
วงเงิน 2,852,600 บาท
ดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
2 การสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน
วงเงิน 1,022,000 บาท
3 การสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย
วงเงิน 940,000 บาท
4 การเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล
วงเงิน 1,265,000 บาท
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประเด็นที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล
แผนงาน ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ :
นส.รตนพร กิติกาศ ตําแหนง : เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 65 หมู 1 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท : 053-332-4015
หนวยดําเนินการรวม1) ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
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 การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนถึงการใช
กลไกตลาดดูแลราคาสินคาเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติใหสูงขึ้นตามสมควร ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่อง
ใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขตเพื่อปลูก
พืชผลแตละชนิด และการสนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึงการ
แปรรูปและการสงออกได แลวแตกรณี เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะชวยคานอํานาจ
ของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น
2) ยุทธศาสตรชาติ วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศที่พัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีเปาหมายใหภาคเกษตรเปน
ฐานการผลิต bio-bases ที่สําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหาร
จัดการที่ดี
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองฯ)ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจ สรางสรรคมูลคาสูง

4) แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และ
เกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย
สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งดานการผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับ
เกษตรกรในการใชสารอินทรียแทนสารเคมี เฝาระวังผลกระทบจากการ ใชสารเคมีที่มีตอดินและน้ํา สงเสริมชองทางการ
กระจายผลผลิต สรางพฤติกรรมและคานิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการ
ตรวจสอบยอนกลับอยางเปนระบบเพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภค 2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ไดแก (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน
5) ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุงเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
6) ยุทธศาสตรจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล
แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ :
ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (SDG) ระบบเกษตรยั่งยืน ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเกษตร
ประมง และกิจการที่เกี่ยวของทําใหระบบเกษตรยั่งยืนเปนแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธกับการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่
สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืนไดถูกบรรจุไวเปนครั้งแรกในแผนพัฒนาระยะที่ 8 และคงตอง
ดําเนินการตอเนื่องในแผนพัฒนาระยะที่ 12 โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหลักของการฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
ระบบเกษตรยั่งยืนเกี่ยวของกับความเปนอยูของชุมชนหลายระดับ ตั้งแตครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ความหมายจึง
แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามผลรวมของระบบจะตองมีระบบภูมิคุมกันตอผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอก หนวยวิจัยไดแยกแยะ ความหมายของเกษตรยั่งยืนตามลําดับชั้น ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติใน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับแปลง : เกษตรยั่งยืนอิงหลักการของนิเวศเกษตร เชน การไหลเวียนของธาตุอาหาร ความสัมพันธระหวางพืชปลูกและ
ศัตรูพืช และการใชประโยชนจากความหลากหลายชีวภาพทางเกษตร
ระดับครัวเรือน : เกษตรยั่งยืนคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสมที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด บทบาทของภูมิ
ปญญาทองถิ่น ความหลากหลายของระบบการผลิตที่นําไปสูความมั่นคงของอาหารและรายได และกิจกรรมที่เปดโอกาสให
ครัวเรือนมีสวนรวม ในการเสริม สรางความเขมแข็งในระดับชุมชน
ระดับชุมชน : เกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน สิทธิการจัดการ และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนธรรม
พรอมทั้งการสราง สิ่งจูงใจเพื่อใหเกิดการรวมทุนระหวางชุมชนกับภาคเอกชน
รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานเกษตรอินทรีย ซึ่ง คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
อินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเปนกรอบการดําเนินงาน และไดเรงรัดใหทุกภาคสวนดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
เกษตรอินทรียไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ผานคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ และคณะทํางานพัฒนาเกษตร
อินทรียของจังหวัด
ปจจุบันภาคเกษตรกําลังเผชิญปญหา อาทิ ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ผลผลิตลนตลาด หนี้สินซ้ําซาก ตนทุนสูง คุณภาพต่ํา
ดังนั้น ทางออกของภาคเกษตรไทย คือ การปฏิรูปภาคการเกษตร โดยยึดถือแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เปน
หลักในการขับเคลื่อนงาน ยึดมั่นการทํางานเพื่อประชาชน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับชาวบานและภูมิศาสตร ที่สําคัญ
ตองพัฒนาคนและรวมกลุมคน การสรางเครือขาย รวมทั้งใชตลาดนําการผลิตทางการเกษตรผสมผสานกับการมีสวนรวมของ
เกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ดวย เพื่อใหประเทศไทยเดินหนาไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

นโยบายสําคัญที่รัฐบาลมุงหวังใหเกิดการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหเกษตรกรมีรายไดที่เหมาะสมดวย
วิธีการตางๆ เชน ลดตนทุนการผลิต ชวยเหลือดานปจจัยการเกษตรอยางทั่วถึง และการแกปญหาวิกฤตภัยธรรมชาติที่มี
ผลกระทบตอพืชผล รวมถึงปญหาโรคและแมลงศัตรูพืชทําลายผลผลิตใหเกิดความเสียหาย จนทําใหเกษตรกรแบกรับภาระ
ตนทุนการจัดการศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆป การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเปนรายไดหลักของจังหวัดเชียงใหม ไดให
ความสําคัญตอการผลิตดวยแนวคิดการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัย จากพิษตกคางของสารเคมีภาคการเกษตร ขณะเดียวกัน
ตองมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตามการรับรองของสถาบันดานมาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อใหเปนที่ยอมรับและสรางอัต
ลักษณของสินคาเกษตรไดอยางยั่งยืน ตอบสนองและเพิ่มมูลคาสินคาใหมีสูงขึ้นตามกระแสความตองการของตลาดดาน
สุขอนามัยของผูบริโภค
จากกระบวนการผลิตพืชที่ผานมา ปญหาศัตรูพืชมีการระบาดรุนแรงและรวดเร็ว ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
อพยพเคลื่อนยายของแมลงและมีโรคพืชอุบัติใหมเกิดขึ้นเรื่อยๆ ทําใหการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือและจัดการปญหาที่มี
ประสิทธิภาพ ยังไมเปนรูปแบบหรือแผนปฏิบัติที่ชัดเจนมากนัก และเกษตรกรยังไมทราบประโยชนของความสําคัญในเรื่องการ
เฝาระวังศัตรูพืชและการจัดการอยางถูกวิธี ตามตนทุนการผลิตและความคุมคาของการจัดการ บอยครั้งพบวาเกษตรกรเลือก
การแกปญหาที่ใหผลชะงัก รวดเร็ว ดวยสารเคมีราคาแพงมีฤทธิ์ตกคางและเปนอันตรายระดับสูง ตามมาดวยปญหาตนทุน
การผลิตที่ไมสอดคลองกับรายได ผลผลิตที่ไมผานมาตรฐานในเรื่องสารตกคาง อาจถูกปฏิเสธจากคูคา ทําใหสูญเสียรายได
โดยรวมของประเทศจํานวนมหาศาล และเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตามมาเปนลูกโซ ดังนั้นการสรางวิทยากรกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร โดยใหเจาหนาที่เปนแกนกลางสําคัญ ขยายผลไปยังกลุมเกษตรกรผูผลิตในทุกอําเภอ นับวาเปนการสราง
และพัฒนาบุคลากรดานการเกษตรเพื่อวางรากฐานของระบบการติดตามศัตรูพืช เพื่อหาวิธีการปองกันกําจัด รวมไปถึงการ
พยากรณและเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ดวยการใชเทคโนโลยีเขามาชวย ตลอดชวงการเจริญเติบโตของพืช เสริมสรางทักษะ
วิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ที่เนนการเรียนรู และแกปญหาจากการปฏิบัติจริง จนเกิดเปนความเชี่ยวชาญและ
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และดําเนินการสรางเครือขายเกษตรกรผานโรงเรียนเกษตรกร ที่มีเกษตรกรระดับผูนําหรือหัว
กาวหนา (smart farmer) ที่เปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจะทําใหเกิดเปนแนวทางการปฏิบัติที่สามารถผลักดัน
กระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียไปสูจุดมุงหมายไดสําเร็จ ลดการระบาดของศัตรูพืชในระดับรุนแรงได เพิ่ม
คุณภาพผลผลิตดานการลดสารอันตรายตกคางหลังการเก็บเกี่ยว การลดตนทุนสารเคมีและชวยอนุรักษศัตรูธรรมชาติใหเกิด
ความยั่งยืนในระบบนิเวศเกษตร
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีเปาหมายการดําเนินงาน คือ การดูแลเกษตรกรใหมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย
กําหนดใหการพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศเปนงานสําคัญที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง เนื่องจากเกษตร
อินทรียเปนทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน มีความมั่นคงดานอาหารและความปลอดภัยตอสุขภาพ
ไมทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับกระแสความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)
สําหรับจังหวัดเชียงใหม มีนโยบายที่ใหความสําคัญกับเรื่องเกษตรอินทรียมาอยางตอเนื่อง โดยเกษตรอินทรียเปนทางเลือกที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืน มีความมั่นคงดานอาหารและความปลอดภัยตอสุขภาพ ไมทําลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สอดคลองกับกระแสความตองการผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลคา
ผลผลิตใหสูง กอใหเกิดรายไดที่เพียงพอแกการดํารงชีพ เพื่อใหเกษตรกรของ จังหวัดเชียงใหม มีการรวมกลุมทําการเกษตร
อินทรียอยางเหนียวแนน มีการพัฒนากระบวนการผลิตเกษตรอินทรียอยางครบวงจร ผลผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน และ
เพื่อพัฒนาสงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดตนแบบเกษตรอินทรียของประเทศ ครอบคลุม ตั้งแต ตนทาง กลางทาง และ
ปลายทาง สรางความเขมแข็งใหกลุมผูผลิตเกษตรอินทรีย และขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น โดยทุกภาคสวนรวม
บูรณาการสรางความเขมแข็งและรวมขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหม ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูบริโภคมีสุขภาพ
ที่ดี และเกษตรกรผูผลิตอินทรียก็จะมีรายไดดีอีก จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย ดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหเกษตรกรตระหนักและลดการใชสารเคมี ซึ่งเปนผลดีตอสุขภาพในระยะยาว
3. พัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณพพืชเมืองหนาวใหมีคุณภาพและไดรับมาตรฐาน

4. เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหม
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
0 โครงการเดิม
R โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
R พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป ตุลาคม 2562
สิ้นสุดป กันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน)
ทุกอําเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย
1. เจาหนาที/่ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 53 ราย จาก 25 อําเภอ และเกษตรกร 125 ราย 5 จุดดําเนินการ โดย
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :เจาหนาที/่ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
รอยละ 10 ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย
(๔.๒) ผลผลิต
1. เกษตรกรเกิดองคความรูและทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีอยางมีประสิทธิภาพตามระบบโรงเรียนเกษตรกร
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
เฉลี่ยครัวเรือนละ 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 และขยายผลดวยการสรางเครือขายในพื้นที่ใกลเคียง
เชิงลบ : -ไมม-ี
(๕) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ü ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่ม
ดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
หนวยงานดําเนินการ : ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 2,852,600 บาท
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63ก.ค. - ก.ย. 63
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
1.2 สงเสริมการใชชีวภัณฑเพื่อปรับ
พฤติกรรมการผลิตสินคาเกษตรสูระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย
1.2.1 ผลิตปจจัยตนแบบและการฝกปฏิบัติ P
P
P
P
ตามชนิดพืชเพื่อเรียนรูการใชควบคุมศัตรูพืช
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
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63ก.ค. - ก.ย. 63
- อบรมและถายทอดความรูการปลูกพืชผัก
P
ปลอดภัยในโรงเรือน
P
- จัดซื้อโรงเรือน จํานวน 10 หลัง
- ติดตามและประเมินผล
P
P
P

กิจกรรมที่ 3 การสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย
หนวยงานดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
งบประมาณ 940,000 บาท
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63ก.ค. - ก.ย. 63
3.1 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
P
P
P
เครื่องจักรที่มีความจําเพาะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยเสี้ยว
3.2 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิต
P
P
P
P
ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
3.3 การปรับปรุงอาคารการเรียนรูดานการ
แปรรูปที่ถูกตองตามมาตรฐานในพื้นที่ศูนย
P
P
พัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
กิจกรรมที่ 4 การเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล
หนวยงานดําเนินการ : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,265,000 บาท
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63ก.ค. - ก.ย. 63
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
จางเหมา
 ดําเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน....6,079,600 ......บาท
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ................................................................................
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................
ไมมี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ
บางสวน
ไมมีประสบการณ
 ทั้งหมด
๏ เครื่องมือดําเนินการ
 มีพรอมดําเนินการไดทันที
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณสูง
มีประสบการณปานกลาง
ไมมีประสบการณ
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
กิจกรรมที่ 2 การสงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย เปนผูดูแลบํารุงรักษา
โรงเรือนทั้งหมด
กิจกรรมที่ 3 การสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
เปนผูดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรทั้งหมด
กิจกรรมที่ 3.1 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความจําเพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
1. ใชกลไกและเอกสารการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) โดยมีการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญและ
จัดใหมีผูรับผิดชอบงานบํารุงรักษาที่ชัดเจน
2. ใชงบประมาณในการซอมบํารุงและดูแลรักษาที่มาจากรายไดของกลุม
3. มีการติดตามสถานะการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ทุกเดือน
4. มีรายงานผลการขอมูลการซอมบํารุงประจําเดือน รายไตรมาส และประจําป
กิจกรรมที่ 3.2 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
1. ประเมิณผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการถายทอดองคความรู
2. ใชงบประมาณในการดําเนินการของกลุม
3. มีการติดตามสถานะการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
4. มีรายงานผลการดําเนินงานและการจัดจําหนาย ประจําเดือน รายไตรมาส และประจําป
กิจกรรมที่ 3.3 การปรับปรุงอาคารการเรียนรูดานการแปรรูปที่ถูกตองตามมาตรฐาน ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
1. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุมการปรับปรุงโดยวิศวกรหรือผูชํานาญงาน
2. ควบคุมการปรับปรุงดวยแผนผังอาคารแปรรูปที่ไดรับอนุมัติจากสาธารณสุขประจําจังหวัด
3. มีรายงานผลการดําเนินงานและการจัดจําหนาย ประจําเดือน รายไตรมาส และประจําป
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : .......-ไมมี-........................................

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
(หนวย : บาท)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
โครงการพัฒนาการผลิตการแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
- คาสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
(๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพดวย
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
- คาสาธารณูปโภค(ระบุรายการ)
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
(๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
6,079,600
4,839,000
881,450
3,217,392
740,158

คําชี้แจง

1,240,600
236,315
236,315
1,004,285
1,004,285
2,852,600 หนวยดําเนินการ : ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
2,852,600
532,200
1,867,700
452,700
-

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.1 : ถายทอดเทคโนโลยีอารักขาพืชโดยชีววิธีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
1.งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(3) คาจางเหมา

1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุสนามและการฝก

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
1,556,200
1,556,200
1,556,200
528,000
528,000 คาวิทยากรกลุม ชั่วโมงละ 600 บ.x4 คน(5 วันๆละ8ชม.) หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ และคาวิทยากรกลุม ชั่วโมง
600 บ.x4 คน(1 วันๆละ3ชม.)x60 ครั้ง หลักสูตร รร.เกษตรกร
778,000
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
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 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม35บาทจํานวน 10มื้อ (53 คน 5วัน)=18,550 บ.หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ/คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม35บาทจํานวน 12 มื้อ (125 คน 12วัน)=52,500 บ.หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
22,800
17,800 จัดทําเอกสารคูมือ 178 เลมๆละ 100 บาท
5,000 ปายประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 280x150 ซม.จํานวน 5 ชุด
250,200
160,200 วัสดุตนแบบและวัสดุสําหรับฝกปฏิบัต9ิ 00 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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(2) วัสดุสํานักงาน

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
2. งบลงทุน
รวมคาใชจายกิจกรรมยอย ที่ 1.1
กิจกรรมยอยที่ 1.2 : สงเสริมการใชชีวภัณฑ เพื่อปรับพฤติกรรมการผลิตสินคาเกษตรสูระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(1) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุการเกษตร
2. งบลงทุน
รวมคาใชจายกิจกรรมยอย ที่ 1.2

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

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
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
80,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ 80,000 บาท
1,556,200
344,500
344,500
344,500
192,000
192,000 จางเหมาพนักงานควบคุมการผลิตสารชีวภัณฑ2 คนx96,000บ. (10 เดือน)
152,500
152,500 วัสดุเกษตรสําหรับสนับสนุนใหกลุมดําเนินการตอยอดกิจกรรม 5 จุดๆละ30,500 บาท
344,500

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.3 : จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชดวยกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(3) คาจางเหมาบริการ

1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) น้ํามันเชื้อเพลิง
2. งบลงทุน
รวมคาใชจายกิจกรรมยอย ที่ 1.3
รวมคาใชจายกิจกรรมยอย ที่ 1
กิจกรรมที่ 2 : สงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน
1.งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
951,900
951,900
951,900
4,200
4,200
897,700
7,200
7,200
87,500
30,000
20,000
37,500
803,000
800,000
3,000
50,000
50,000
951,900
2,852,600
1,022,000
222,000
222,000
7,200
7,200
102,850
12,850
5,760
7,090
44,000
30,000
14,000

คําชี้แจง

วิทยากรบุคคลภายนอก 3 ชม.x1,200 บ. ราชการ 1 ชม.x600 บ.

เบี้ยเลี้ยง จนท.10 คนx240 บาท x3 วัน
คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ ๆละ 150 บาท x 200 คน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆละ 50 บาท x 200 คน
พาหนะเดินทางเกษตรกร จํานวน 125 คน
จางเหมาจัดสถานที่ระยะเวลา 1 วัน จัดตกแตงเวที เครื่องเสียง ประดับสถานที่และจุดแสดงผลงาน
จางจัดทําไวนิล และปายประชาสัมพันธ ขนาด 3 ม.x1.5 ม. จํานวน 3 ชุด
น้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ

หนวยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอสันทรายหนวยงานรวม : สํานักงานเกษตรอําภอสันทราย

คาตอบแทนวิทยากร 4 คนๆ 3 ชั่วโมง รวมเปน จํานวน 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คนๆละ 6 วันๆละ 240 บาท
คาพาหนะเดินทาง
คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 100 คนๆละ 2 มื้อๆละ 150 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 100 คนๆละ 2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาจางเหมาบริการ

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุสนามและการฝก
(3) คาวัสดุการเกษตร

2.งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
46,000
5,000
1,250
10,000
29,750
111,950
2,350
6,000
103,600
30,000
46,900
10,800
6,500
11,000
7,800
10,800
26,700

คําชี้แจง

คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 100 ชุดๆละ 50 บาท
คาปายไวนิล 1 ปายๆละ 1,250 บาท
คาจางเหมาจัดทําปายไวนิลพรอมติดตั้ง ประจําจุดการผลิตผักกางมุง ขนาด 1x3 เมตร จํานวน 10 ผืนๆละ 1,000 บาท
คาจางเหมาออกแบบและจัดทําถุงบรรจุภัณฑ
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุประกอบฝกอบรมจํานวน 100 ชุดๆละ 60 บาท
คาปุยอินทรียชีวภาพปลูกผักกางมุง จํานวน 10 โรงเรือนๆละ 15 กระสอบๆละ 200 บาท
คาเมล็ดพันธุ
- ผักบุงจีน จํานวน 60 กก.ๆละ 180 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
- กวางตุงดอก จํานวน 50 กระปอง (500 กรัม) ๆละ 130 บาท เปนเงิน 6,500 บาท
- คะนา จํานวน 50 กระปอง (500 กรัม) ๆละ 220 บาท เปนเงิน 11,000 บาท
- ผักกาดหอม จํานวน 30 กระปอง (500 กรัม) ๆละ 260 บาท เปนเงิน 7,800 บาท
- ผักกาดขาวปลี จํานวน 60 กระปอง (500 กรัม) ๆละ 180 บาท เปนเงิน 10,800 บาท
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

800,000
800,000
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
1,022,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลัก 3 การสงเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
กิจกรรมที่ 3.1 : การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความจําเพาะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยเสี้ยว
งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
940,000 หนวยงานดําเนินการ : ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หนวยงานรวม : ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี่ยว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
499,400
111,300
247,342
140,758
440,600
236,315
204,285
307,000

940,000

167,900
167,900
28,800
28,800 - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 คน 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
79,542
12,000 - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 5 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 240 บาท
36,342 คาจางเหมาปรับปรุงเครื่องจักร
- คาจางเหมาบุคคลากรในการปรับปรุงเครื่องจักร เปนเงิน 36,342 บาท
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
59,558
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 ชิ้นละ 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 ชิ้นละ 321 บาท
1,391 - มัลติมิเตอร Sanwa CD-711 จํานวน 1 ชิ้นๆละ 1,391 บาท
391 - เหล็กงัดยาง 16" IZELTAS 1 ตัวๆละ 391บาท
10,000 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

กิจกรรมที่ 3.2 : การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุสนามและการฝก

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
139,100
139,100
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 - เครือ่ งกรองน้ํามันงาดําดวยสุญญากาศ Capacity 5 littlt/h จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 40,125 บาท
213,200
213,200
213,200
38,400
38,400 - คาตอบแทนวิทยากรเอกชนชั่วโมงละ 1,200 บาท จํานวน 1 คน 4 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง
103,600
12,000 - คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ วันละ 240 บาท จํานวน 5 คน ๆ ละ ๑๐ วัน
50,000 - คาจางเหมาวิเคราะหและทดสอบกระบวนการผลิต
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
71,200
10,000 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง
61,200
560 กะละมัง 44 ซม. จํานวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 140 บาท
120 กะละมัง 24 ซม.จํานวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 30 บาท
45 กะละมัง 16 ซม. จํานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 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 แขนสั้น ไซส s จํานวน 5 ตัว ตัวละ 350 บาท
1,750 เสื้อกาวน แขนสั้น ไซส m จํานวน 5 ตัว ตัวละ 350 บาท
425 แมสดสีโพส แบบคลองหู จํานวน 5 กลอง กลองละ 85 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

135 Graduate Pipette-A 1ml.,HBG จํานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 45 บาท
150 Graduate Pipette-A 10ml.,HBG จํานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 50 บาท
5,070 Digital Thermometer จํานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 1,690 บาท
385 กระดาษทชิชูแผนใหญ 2มวน/แพ็ค จํานวน 11แพ็คๆละ 35 บาท
1,740 ลูกยาง 3 ทาง จํานวน 6 ชิ้น ชิ้นละ 290 บาท
312 Beaker PP. 500ml จํานวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 78 บาท
250 Beaker PP. 100ml จํานวน 5 ชิ้น ชิ้นละ 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 น้ําผึ้ง 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 ชิ้นละ 35 บาท
150 คีมคีบขนมใบไมเล็ก จํานวน 5 ชิ้น ชิ้นละ 30 บาท
135 เหยือกตวงพรอมฝา 1 ลิตร จํานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 45 บาท
135 กระบอกฉีดน้ํา PT ลิตร จํานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 45 บาท
1,500 อุปกรณสําหรับชั่งแบบเข็ม ขนาดเล็ก 1 กิโลกรัม จํานวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 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 ชิ้นละ 355 บาท
6,425 มีดทําครัวดามพลาสติก 8" จํานวน 5 ชิ้น ชิ้นละ 1285 บาท
1,400 เขียงพลาสติก 34x24 ซม. จํานวน 5 ชิ้น ชิ้นละ 280 บาท
1,332 ที่บดมัน จํานวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 333 บาท
130 มีดปาดเนยสแตนเลส จํานวน 5 ชิ้น ชิ้นละ 26 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

กิจกรรมที่ 3.3 : การปรับปรุงอาคารการเรียนรูดานการแปรรูปที่ถูกตองตามมาตรฐาน ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
- คาตอบแทนผูปฎิบัติงานใหราชการ

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
1,460 ตะแกรงตักของทอด 24 ซอยลึก จํานวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 365 บาท
2,535 กระดาษหอเนย 2 กิโลกรัม จํานวน 13 ชิ้น ชิ้นละ 195 บาท
420 ตะแกรงรอนแปง เสนผานศูนยกลาง 16 ซม. จํานวน 3 ชิ้นๆละ 140 บาท
600 ซองซิปล็อคกนตั้งคราฟท เจาะหนาตาง ขนาด 12x20 ซม. จํานวน 100 ชิ้น ชิ้นละ 6 บาท
750 ซองฟอยลหนาเรียบ บรรจุผง ฉีกได จํานวน 150 ชิ้นๆละ 5 บาท
1,178 อุปกรณรีดปากถุง PCS 400 จํานวน 2 ชิ้น ชิ้นละ 589 บาท
350 ทัพพีสแตนเลสดามดําใหญ จํานวน 5 ชิ้น ชิ้นละ 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 ชิ้นละ 35 บาท
140 เทปผา 1.5 นิ้ว x 8 หลา สีเหลือง จํานวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 35 บาท
140 เทปผา 1.5 นิ้ว x 8 หลา สีเขียว จํานวน 4 ชิ้น ชิ้นละ 35 บาท
1,815 กระดาษถายเอกสาร เอ4 80 แกรม 5รีม/กลอง จํานวน 3 กลอง กลองละ 605 บาท
419,800
118,300
118,300
44,100
28,800 - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน 1 คน 3 วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
15,300 - คาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง 1 คน 1 เดือน ๆ ละ 15,300 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

1.1.3 คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท
(๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑๐ ลานบาทขึ้นไป
รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมหลักที่ 4 : การเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 4.1 การจัดประชุมสัมมนาเครือขายผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
จํานวน 6 ครั้ง
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
64,200
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
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
10,000
10,000 - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
301,500
97,215
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
204,285
204,285 - คาปรับปรุงอาคารแปรรูปตามมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารที่ดี ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว จังหวัดเชียงใหม
940,000
1,265,000 หนวยดําเนินงาน : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
1,265,000
230,750
999,500
34,750
385,200
385,200
385,200
43,200
43,200 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 6 ครั้งๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(2) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 4.2 การประชุมสัมมนาเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียกับ
โรงพยาบาล
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
647,500

(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 4.3 การติตดามประเมินผล
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
342,000
312,000
90,000
42,000
180,000
30,000
30,000
671,900

คําชี้แจง

คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 600 คน ๆ ละ 1 มื้อ อัตรามื้อละ 150 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 600 คน คนละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
คาพาหนะเหมาจายตามระยะทางจริงผูเขารวมฝกอบรมจํานวน 600 คน
คาเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 600 ชุด ๆ ละ 50 บาท

671,900
671,900
14,400
14,400
14,400 คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน จํานวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
657,500
610,000
300,000 คาอาหารสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 2 วัน 250 คน ๆ ละ 4 มื้อ อัตรามื้อละ 150 บาท
35,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมฝกอบรม 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
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
207,900
207,900
207,900
173,150

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

1.1.2 คาใชสอย
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(5) วัสดุคอมพิวเตอร
๒. งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 4.1.3
รวมกิจกรรมที่ 4

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
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
34,750
10,000
14,750
10,000
207,900
1,265,000

ลําดับความสําคัญ 14
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปา
1,914,000 บาท
กิจกรรมสงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ
737,000 บาท
ศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเกษตรจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(เกษตรที่สูง)
กิจกรรมสงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัด และกาแฟอาราบิกา
คุณภาพ
1,177,000 บาท
ศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเกษตรจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(เกษตรที่สูง)

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ:
กิจกรรมหลัก

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 14

ส่งเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ป่าในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน: 1,914,000บาท
1. ส่งเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ
2. ส่งเสริมการปลูกมะคาเดเมีย กาลัด และกาแฟอาราบิกา คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน

ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ

หน่วยดาเนินการหลัก:สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวรตนพร กิติกาศตาแหน่ง: เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ: สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 65 หมู่ 1 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-332-4015
หน่วยดาเนินการร่วม: 1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
2) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)
๑) นโยบายรัฐบาล การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศดูแลเกษตรกรให้มีรายได้
ที่เ หมาะสมด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การลดต้ นทุ น การผลิ ต การช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งปั จ จั ย การผลิ ต อย่ า งทั่ ว ถึ ง
การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติ
ให้สูงขึ้นตามสมควรในด้านเกษตรกรรมดาเนินการใน๒เรื่องใหญ่คือการปรับ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆเช่นการแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิดและการสนับสนุนให้สหกรณ์
ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้แล้วแต่
กรณีเพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่งซึ่งจะช่วยคานอานาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่
ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
2) ยุท ธศาสตร์ ชาติ เ พื่อ ให้ ประเทศไทยสามารถยกระดับ การพั ฒ นาให้ บรรลุ ตามวิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ได้ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาที่ ใ ห้
ความส าคัญกับ การพัฒนากลไกขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ส ามารถสร้างมูล ค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตรวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่อ งเที่ยว
ระดับโลก ในขณะเดียวกันจาเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออานวยความ
สะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง
4) แผนพัฒนาภาคเหนือยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตร
ยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อ
พัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
เฝ้าระวังผลกระทบจากการ ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและ
ค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่าง
เป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน
5) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
6) ยุทธศาสตร์ จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน
การค้า การลงทุนสู่สากลแผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
พื้นที่ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1.5 ล้านไร่ ต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การลดพื้นที่ป่าต้นน้า จนกลายเป็นเขาหัวโล้น รวมทั้งปัญหาหมอกควันไฟป่า เนื่องจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาเพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่า การปลูกพืชผสมผสาน จะนาไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มะคาเดเมีย เป็นพืช ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ สามารถปลูกทดแทนพื้นที่ป่า ปัจจุบันกรมวิชาการ
เกษตร เป็นหน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัย และมีพันธุ์แนะนา เกี่ยวกับพืชบนที่สูง มี อาโวคาโด มะคาเดเมีย เกาลัด
จีน กาแฟอะราบิกา ที่จะขยายผลไปสู่เกษตรกร
อาโวคาโดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคั ญชนิดหนึ่งบนพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยมีการส่งเสริมให้
เกษตรกรชาวเขาในภาคเหนือปลูกจนเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพ เนื่องจากอาโวคาโดเป็นไม้ผลที่อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สามารถนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อบริโภคและ
อุตสาหกรรมเครื่องสาอาง ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่มีความสนใจในการปลูกอาโวคาโดเพิ่มมากขึ้น
จึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาสินค้าแปรรูปและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอีกทั้งตลาดมีความต้องการพืชบนที่สูง ได้แก่ มะคาเดเมีย เกาลัดจีน กาแฟอะรา
บิกา เพิ่มสูงขึ้น แต่เกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืช
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น สถานการณ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ / ปลอดภั ย ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจอย่ า งมาก
ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งซึ่งให้ความสนใจในเรื่อง
เกษตรอิน ทรี ย์ / ปลอดภัย โครงการส่ งเสริ มการผลิ ต พืช เมืองหนาวทดแทนพื้นที่ป่า ในอ าเภอแม่แ จ่ม จังหวั ด
เชียงใหม่ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆในลักษณะเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นที่สูงและเป็นพื้นที่ต้นน้าไม่เหมาะสมต่อ
การใช้สารเคมีอีกทั้งอาโวคาโด กาลังเป็นพืชที่ได้รับความนิยมต่อผู้บริโภคเนื่องจากเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ (Fruit
for Health)และ มะคาเดเมีย เกาลัดจีน กาแฟอะราบิกา ก็ยังเป็นพืชที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากในประเทศยังมีผลิตอโวคาโดพันธุ์ดีไม่มากนักจึงต้องนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง
แต่อโวคาโดที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งมีภูมิประเทศที่เหมาะสมจะมีราคาถูกกว่านาเข้ามาก

จึงเห็นว่าควรจะได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิตในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการขยายผลการปลูก
อาโวคาโด มะคาเดเมีย เกาลัดจีน กาแฟอะราบิกา ไปสู่เกษตรกร การผลิตต้นกล้าพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรตลอดจน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตแปลงต้นแบบเพื่อจัดเป็นแปลงขยายผลไปสู่เกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับ
ต่อไปจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ป่า ในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ป่า ได้แก่ การปลูกอาโวคาโด มะคา
เดเมีย กาแฟอะราบิกา และเกาลัดจีนคุณภาพ ในพื้นที่อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชเมืองหนาวให้มีคุณภาพ
4. เพื่อผลิตต้นกล้าพันธุ์ดีมะคาเดเมีย, กาแฟอะราบิกา และเกาลัดจีน
5. เพื่อจัดทาแปลงต้นแบบ แก่เกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม

โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา

 ดาเนินการปกติ

(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ...1....ปี เริ่มต้นปี...ตุลาคม ๒๕๖2..สิ้นสุดปี...กันยายน....๒๕๖๓.......
(๒.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
อาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจปลูกอาโวคาโดมะคาเดเมีย , กาแฟอะ
ราบิกา และเกาลัดจีน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นา
ชุมชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด:
1. เกษตรกรผู้ปลูกอาโวคาโดสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ร้อยละ 20
2. สามารถขยายผลสู่เกษตรกรในเขตพื้นที่ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกษตรกรปลูกพืช
ผสมผสานมีการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัดจีน ร่วมกับกาแฟอะราบิกา ให้เกษตรกร 6 ตาบล ๆ ละ 40 ราย รวม
200 ราย ๆ ละ 3 ไร่ รวมพื้นที่ 600 ไร่
(๔.๒) ผลผลิต:
1. ผลิตต้นกล้าพันธุ์มะคาเดเมียพันธุ์ดี 10,000 ต้น
2. ผลิตต้นกล้ากาแฟอะราบิกา 100,000 ต้น
3. ผลิตต้นพันธุ์เกาลัดจีนพันธุ์ดี 5,000 ต้น

4. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรม และดูงาน การปลูกพืชแบบ
ผสมผสานในเขตพื้นที่สูง มะคาเดเมีย เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกาจานวน 200 ราย
5. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การปลูกอะโวคาโดย จานวน 100 ราย
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
1. เกษตรกรนาความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรม ไปปลูกพืชแบบผสมผสานใน
เขตพื้นที่สูง ได้แก่ มะคาเดเมีย เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกา ขยายพื้นที่ปลูกในอาเภอแม่แจ่ม 6 ตาบล ๆ ละ
40 ราย รวม 200 ราย ๆ ละ 3 ไร่ รวมพื้นที่ 600 ไร่
2. มีแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโดอย่างน้อย 1 จุด
3. มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาโวคาโด ที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :เกิดแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสานในเขตพื้นที่สูง ได้แก่ อะโวคาโด มะคาเด
เมีย เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกา
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ
หน่วยงานดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
งบประมาณ 737,000 บาท
กิจกรรมย่อย

๑.1 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้
รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด
1.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอา
โวคาโด
1.3 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูป
ให้ผลิตภัณฑ์อาโวคาโด

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. – ธ.ค. 62

ม.ค. – มี.ค. 63

เม.ย. – มิ.ย. 63

ก.ค. – ก.ย. 63





กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการปลูก มะคาเดเมีย, เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกา คุณภาพ
หน่วยงานดาเนินการ : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
งบประมาณ 1,177,000 บาท
กิจกรรมย่อย

2.1 การผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี
2.1.1 ผลิตต้นกล้าพันธุ์มะคาเดเมียพันธุ์ดี
10,000 ต้น
2.1.2 ผลิตต้นกล้ากาแฟอะราบิกา
100,000 ต้น

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. – ธ.ค. 62

ม.ค. – มี.ค. 63





เม.ย. – มิ.ย. 63

ก.ค. – ก.ย. 63

กิจกรรมย่อย

2.1.3 ผลิตต้นพันธุ์เกาลัดจีนพันธุ์ดี 5,000
ต้น
2.2 การอบรมถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สู่
เกษตรกรผู้นา จานวน 200 ราย เรื่องการ
ผลิตมะคาเดเมีย และกาแฟอะราบิกา อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2.3 สารวจพื้นที่เกษตรกร ติดตามผลแปลง
ปลูกพืชผสมผสาน มีมะคาเดเมีย, กาแฟอะ
ราบิกา และ เกาลัดจีน ขยายผลในแปลง
เกษตรกร จานวน 200 ราย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค. – ธ.ค. 62

ม.ค. – มี.ค. 63









เม.ย. – มิ.ย. 63

ก.ค. – ก.ย. 63

(๖) วิธีการดาเนินงาน
ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการจานวน 1,914,000บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)............................................
มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)......................................
ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
* บุคคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
* เครื่องมือดาเนินการ
 มีความพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
* เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา

 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
1. คัดเลือกบุคคล/พื้นที่เป้าหมายอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการส่งเสริมให้เกษตรกร
ร่วมดาเนินงานในกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงาน เพื่อให้โครงการมีความยั่งยืน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ และดาเนินการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหาในการดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกสารอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด
ไม่มี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
(หนวย : บาท)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปาในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
1,914,000
งบดําเนินงาน
1,914,000
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
60,000
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
1,086,850
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
767,150
งบลงทุน
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ
737,000 หนวยดําเนินการ : ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง)
งบดําเนินงาน
737,000
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
36,000
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
331,550
- คาวัสดุ(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) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
86,400 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่จํานวน 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 ระบบน้ํา
(2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
60,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 12 เดือนๆละ 2 ครั้งๆละ 2,500 บาท
2. งบลงทุน
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่ 1.1
196,400

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 1.2 : กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบ ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
(1) คาตอบแทยวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(2) คาจางเหมาบริการ
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุสนามและการฝก

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
2. งบลงทุน
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่ 1.2

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
260,100
260,100
260,100
7,200
7,200 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๑ คน X ๖ ชั่วโมง X ๖๐๐ บาท X ๒ รุน
52,900
52,900
33,000 คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 2 รุนๆละ 2 วันๆละ 55 คนๆละ 1 มื้อๆละ
150 บาท
15,400 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขาฝกอบรม จํานวน 2 รุนๆละ 2 วันๆละ 55 คนๆละ 2
มื้อๆละ 35 บาท
4,500
4,500 คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 100 ชุดๆ ละ 45 บาท
200,000
50,000 คาวัสดุการฝกอบรมการเปลี่ยนยอดพันธุดี เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มรายได ไดแก ตนพันธุอโวคา
โดยอดพันธุดีตนสตอกอาโวคาโด วัสดุอุปกรณในการเปลี่ยนยอด ฯลฯ จํานวน 100 ชุดๆ ละ 500
บาท (ตนสต็อกอาโวคาโด ความสูง 35 นิ้วขึ้นไปจํานวน 1,020 ตนๆละ 35 บาท = 35,700
บาท, ยอดพันธุดีอาโวคาโดกิ่งสมบูรณ 1,020 กิ่งๆ ละ 5 บาท = 5,250 บาท, พาราฟลมกวาง 4
นิ้ว ยาว 125 ฟุต จํานวน 2 มวนๆ ละ 850 บาท = 1,700 บาท, เทปพันกิ่ง 1 นิ้ว 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
10,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
260,100

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 1.3 : กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปใหผลิตภัณฑอาโวคาโด
1.งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(3) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุสนามและการฝก

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
280,500
280,500
280,500
28,800
28,800
182,250
9,600
70,400
48,000
22,400

คําชี้แจง

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง x1,200 บาท x 4 วัน
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 5 คนๆ ละ 240 บาท x 8 วัน
คาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 8 ครั้งๆละ 40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 150 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมฝกอบรม จํานวน 8 ครั้งๆละ 40 คนๆละ 2 มื้อๆ
ละ 35 บาท

102,250
100,000 คาจางเหมาพัฒนาออกแบบพัฒนาแพ็คเกจจิ้ง จํานวน 4 ผลิตภัณฑๆ ละ 25,000 บาท
2,250 คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวน 30 ชุดๆ ละ 75 บาท
69,450
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, น้ําตาลทราย 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)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(2) วัสดุสํานักงาน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

2. น้ําสลัดอาโวคาโด (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, น้ําตาลทรายขาว บรรจุ 1 กก. จํานวน 21 ถุงๆละ 25 บาท = 525 บาท, น้ําสมสายชู 5%
ขนาด 3 ลิตร จํานวน 10 ขวดๆ ละ 65 บาท = 650 บาท, น้ํามันรําขาว 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, หัวน้ําหอม 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
น้ําหอม 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, หัวน้ําหอม ขนาด 10 มล. จํานวน 10 ขวดๆ ละ 65 บาท = 650บาท)
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 สีน้ําเงิน 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 นิ้ว จํานวน 50 แผน ราคา
135 บาท, แทนประทับน้ําเงิน 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)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) วัสดุคอมพิวเตอร
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
2. งบลงทุน
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่ 1.3
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 2 สงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัด และกาแฟอาราบิกา คุณภาพ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน(ระบุรายการ)
- คาใชสอย(ระบุรายการ)
- คาวัสดุ(ระบุรายการ)
งบลงทุน
กิจกรรมที่ 2.1 : กิจกรรมการผลิตตนกลาพันธุดี
กิจกรรมยอยที่ 2.1.1 : การผลิตตนกลามะคาเดเมียพันธุดี
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
10,000 คาวัสดุคอมพิวเตอร (ปากกาเขียนซีดี 2 หัว 0.5 มม. จํานวน 5 ดามๆ ละ 20 บาท = 100 บาท,
ตลับหมึกเครื่องปริ้น 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)
24,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท
280,500
737,000
1,177,000 หนวยดําเนินการ : ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง และแมจอมหลวง)
1,177,000
24,000
755,300
397,700
987,090
412,490
412,490
412,490
280,000
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

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) คาวัสดุการเกษตร

กิจกรรยอยที่ 2.1.2 : การผลิตตนกลากาแฟอะราบิกาพันธุดี
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
132,490
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 และระบบน้ํา
- สแลนพรางแสง 50 % ขนาด 4 เมตร x 100 เมตร 2 x 5,400 = 10,800
- คลิปลอคสปริง 3/4 นิ้ว 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 นิ้ว 1 มวน 1 x 1,600 = 1,600
363,800
363,800
363,800
227,000
227,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) คาวัสดุการเกษตร

กิจกรรยอยที่ 2.1.3 : การผลิตตนกลาเกาลัดจีนพันธุดี
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
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
136,800
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 และระบบน้ํา
- สแลนพรางแสง 80 % ขนาด 2 เมตร x 100 เมตร 4 x 2,700 = 10,800
- คลิปลอคสปริง 3/4 นิ้ว 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 นิ้ว 3 มวน 3 x 1,600 = 4,800
- ชุดมินิสปริงเกอร 40 ชุด 40 x 30 = 1,200
210,800
210,800
210,800
140,000
140,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) คาวัสดุการเกษตร

รวมคาใชจายกิจกรรม ที่ 2.1

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
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
70,800
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 และระบบน้ํา
- 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 นิ้ว 399 x 10 = 3,990
- สายรัดโรงเรือน 5 x 1,250 = 6,250
- ทอ PE 1 นิ้ว 1 มวน 1 x 1,600 = 1,600
- ชุดมินิสปริงเกอร 40 ชุด 40 x 30 = 1,200
987,090

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 2.2 : การอบรมถายทอดเทคโนโลยี สูเกษตรกรผูนํา จํานวน 200 ราย
เรื่อง การผลิตมะคาเดเมีย และกาแฟอะราบิกา อยางถูกตองและเหมาะสม
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
168,055
168,055
168,055
24,000
24,000
18,000
6,000
93,600
19,600
9,600
10,000
64,000

คําชี้แจง

จํานวน 2 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 5 รุน
จํานวน 1 คน x 2 ชั่วโมง x 600 บาท x 5 รุน
คาเบี้ยเลี้ยง 4 คน x 240 บาท x 2 วัน x 5 ครั้ง,
คาที่พัก 4 คน x 500 บาท x 1 คืน x 5 ครั้ง
คาใชจายในการฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 5 รุนๆละ 40 คน

30,000 คาอาหารกลางสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 5 รุนๆละ 40 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
14,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 5 รุนๆละ 40 คนๆละ 2 มื้อๆละ 35 บาท
(3) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ(ระบุรายการ)
(1) วัสดุสนามและการฝก
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
2. งบลงทุน
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่ 2.2

20,000
10,000
10,000
50,455
42,955
10,000
32,955
7,500
168,055

คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 5 รุนๆละ 40 คนๆละ 100 บาท
คาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม 200 ชุด ๆ ละ 50 บาท
คาวัสดุอุปกรณการฝกอบรม จํานวน 5 รุน
คาวัสดุสํานักงาน 10,000 บาท (สมุดบันทึก ปากกา แฟม)
คาวัสดุอุปกรณในการสาธิต การขยายพันธุมะคาเดีย และเกาลัดจีน
คาน้ํามันเชื้อเพลิง

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 2.3 : สํารวจพื้นที่เกษตรกร ติดตามผลแปลงปลูกพืชผสมผสาน
มะคาเดเมีย กาแฟอะราบิกา และเกาลัดจีน ขยายผลในแปลงเกษตรกร
จํานวน 200 ราย
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน(ระบุรายการ)
1.1.2 คาใชสอย(ระบุรายการ)
(1) คาเบี้เลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
2. งบลงทุน
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่ 2.3
รวมคาใชจายกิจกรรม ที่ 2

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
21,855

คําชี้แจง

21,855
21,855
14,700
14,700
7,200 เบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 3 คน คนละ 240 บาท x 10 วัน
7,500 คาที่พักเจาหนาที่ 3 คนคนละ 500 บาท x 5 คืน
7,155
7,155 คาน้ํามันเชื้อเพลิง
21,855
1,177,000
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการฮาลาลเพื่อพืชการเกษตร (Halal for Agriculture)
2,000,000 บาท
กิ จ กรรมการพั ฒ นาความรู แ ละส ง เสริ ม การใช เ ครื่ อ งหมาย
ฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตรและการศึกษาดูงาน
1,370,350 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการพั ฒ นาเครื อ ข า ย และสร า งเกษตรฮาลาลต น แบบ
(10 เครือขาย และ 5 ตนแบบ)
388,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม
241,650 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก
การเกษตร

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture)
1. การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาลในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และการศึกษาดูงาน
2. การพัฒนาเครือข่าย และสร้างเกษตรฮาลาลต้นแบบ (10 เครือข่าย และ 5 ต้นแบบ)
3. การบริหารจัดการในการดาเนินกิจกรรม
วงเงิน 2,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน

ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล

หน่วยดาเนินการหลัก : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายสมพล แสนคา ตาแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบล
ช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2478-9
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง ยั่งยืน โดยการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ เพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) กล
ยุทธ์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลด้านเกษตรเพื่อประชาชนตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนต้องมี
อาหารเพียงพอสาหรับประชาชนทั่วไป อาหารที่ผลิตต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานปลอดจากสารปนเปื้อน มี
คุณค่าทางโภชนาการและเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออก
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อตอบ
วิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง City of life and Prosperity เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าและ
ผู้อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่
สากล

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญ หา / ความต้ อ งการ : ด้ ว ยศั ก ยภาพของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
ภาคเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า (ส่งออก-นาเข้า ค้าส่ง- ค้าปลีก) ด้านการลงทุน ด้านคมนาคม ด้านบริการ
สุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม ด้านหัตถกรรม ด้าน ICT และมีเครือข่ายภาครัฐร่วมเอกชนที่เข้มแข็ง
รวมถึงภาคการผลิตสินค้า และบริการที่ยังสามารถยกระดับและส่ งเสริมให้เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าและ
บริการที่ถูกต้องตามหลัก Halal รวมถึงมีภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS ได้ นาไปสู่การลงทุน
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการ และมีมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของจังหวัดใน
ภาคเหนือ รวมทั้งข้อได้เปรียบด้านศักยภาพการท่องเที่ยวและเป็นประตูไปสู่จังหวัดอื่นๆ อีกทั้งมีผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้า และบริการตามหลักฮาลาลจานวนมาก จึงมีความจาเป็นเพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ฮาลาลของภาคเหนือ และสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าฮาลาลเพื่อส่งเสริมและขยายการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าฮาลาล
และพัฒนาระบบการจัดการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ยกระดับและพัฒนาระบบการจัดการสินค้า
ฮาลาล สร้าง Brand สินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย
ทั้งนี้คาว่า Halal หรือ “ฮาลาล” เป็นคาภาษาอาหรับมีความหมายทั่วไปว่า อนุมัติ เมื่อนามาใช้ในทาง
ศาสนา จะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ (เช่นอนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทา อนุมัติให้ใช้สอยเป็นต้น )
ในขณะที่อาหารฮาลาล ซึ่งเป็นอาหารที่ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่สาคัญของไทย ซึ่งมีศักยภาพทางการตลาดโดยประชากรมุสลิมทั่วโลก จานวน ๑,๘๐๐
ล้านคน หรือ ร้อยละ ๒๕ ของประชากรโลกมีการบริโภคอาหารฮาลาล เป็นมูลค่าปีละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐๒๐๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลได้เพียงปีละ ๒๗๕
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ ๐.๑๘ ของมูลค่าอาหารฮาลาลของโลกเท่านั้น โดยคาดว่าภายในปี ๒๐๓๐ จะมี
จานวนมุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น ๒.๒ พันล้านคน และคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ ของจานวนประชากรทั้งโลก ซึ่งจาก
จานวนประชากรชาวมุสลิมจานวนมหาศาลนี้ทาให้ตลาดสินค้า ฮาลาล ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ตั้งแต่
เครื่องสาอาง เครื่องดื่ม ซอสปรุงรส น้าผลไม้ เสื้อผ้า รวมจนถึงภาคบริการ เช่น ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล
เป็นต้น
ขณะที่โอกาสของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางผลิตสิ นค้าเกษตรแปรรูป อาหารและบริการด้าน
Halal จึงมีสูงเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจสาคัญ/แหล่งผลิตอาหารแปรรูป/แหล่งผลิตสินค้า SMEs และ
หัตถกรรมเพื่อส่งออก /แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ เป็นจุดยุทธศาสตร์
เชื่อม ต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (GMS และ AEC) / มีคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2555 มีตัวแทน
กงสุล ต่างประเทศ หลายประเทศประจาจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนั้น ในอนาคตการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนหรือ AEC จะเกิดขึ้นในปี 2558 จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ควรจะส่งเสริมศักยภาพและการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือทั้ง ด้านวัตถุดิบ การ
ให้บริการที่สามารถต่อยอดสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้ นอกจากอุตสาหกรรมอาหารแล้วยังมีสินค้า และ
บริการที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ อาทิเช่น การบริการอาหารฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ( Halal Food
Services for Tourism) จึงมีความจาเป็นในการจัดเตรียมสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ถูกต้องตาม
หลักที่ศาสนา เช่น การให้บริการอาหารฮาลาล รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ที่กาลังจะโอกาสทางการค้าในด้านของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีมิติของฮาลาล เข้าไปเกี่ยวข้องมาก อาทิเช่น เครื่องสาอาง ยา และสมุนไพร การบริการต่างๆ
ได้แก่ ภัตตาคาร โรงแรม สปา-นวดแผนไทย แฟชั่น การแต่งกาย และบริการทางการแพทย์ (Halal Medical
Hub) เครื่องนุ่มห่มที่ผลิตจากหนังสัตว์ และเส้นใยจากสัตว์ เป็นต้น ประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาลได้เพียงปีละ 275 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 0.18 ของมูลค่าอาหารฮาลาลของโลกเท่านั้น

ขณะที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้กาหนดการบูรณาการยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ โดยนานโยบายเร่งด่วน 16
ข้อ นโยบายสาคัญ 9 ข้อ และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดซึ่งกาหนดให้อาหารฮาลาลเป็นนโยบายสาคัญลาดับที่ 2 รองจากนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก จึงเป็น
โอกาสที่ในพื้นที่จะเร่งดาเนินโครงการตามนโยบายที่กาหนดไว้
ดั้งนั้น สานักงานเกษตรจังหวั ดเชียงใหม่จึงร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาในการดาเนิน
โครงการฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต
รวมถึงผลักดันยุทธศาสตร์ด้านฮาลาลของเชียงใหม่ให้สามารถเปิดตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้อันจะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ความเร่งด่ วน : ในปั จจุบันจังหวัดเชียงใหม่ยังขาดยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหาร
จัดการฮาลาลอย่างเป็นระบบ/ขาดการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้า และบริการฮาลาล/ขาดการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับฮาลาล/ขาดงบประมาณและโครงการส่งเสริมฮาลาลของจังหวัด ตลอดจนระบบการให้มาตรฐาน
Halal ยั งไม่แพร่ ห ลายและ กลุ่ มผู้ ประกอบการยังให้ความส าคัญน้อย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับ
มาตรฐาน Halal ในจังหวัดเชียงใหม่เพียง 80 รายเท่านั้น ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น้อยมาก ดังนั้นจึงจาเป็นที่
จะต้องเร่งด่วนที่จะส่งเสริมมาตรฐานและการตลาดสินค้า Halal สู่สากล โดยใช้กระบวนการเครือข่าย การ
พัฒนาคุณภาพ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการทาตลาดเชิงรุกในตลาดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันระยะยาวต่อไป ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้กาหนดการบูรณาการยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ โดยนานโยบาย
เร่งด่วน 16 ข้อ นโยบายสาคัญ 9 ข้อ และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 มาใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดซึ่งกาหนดให้อาหารฮาลาลเป็นนโยบายสาคัญลาดับที่ 2 รองจากนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
จึงเป็นโอกาสที่ในพื้นที่จะเร่งดาเนินโครงการตามนโยบายที่กาหนดไว้ จังหวัดเชียงใหม่จึงควรผลักดันยุทธศาสตร์ด้าน
ฮาลาลเป็ นกลไกขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อ ย่ า งเป็ น ระบบและเชื่ อ มโยงกั บ ภาคธุ ร กิ จ การค้ า
ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการเนื่องจากฮาลาลเป็นการสร้างแบรนด์ และความ
น่าเชื่อถือที่สาคัญของจั งหวัดที่จะดึงดูดผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศมุส ลิม ที่นับวันจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือในอนาคต และควรจะสนับสนุนดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่ องและ
ยกระดับเป็นระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและอาเซียนในอนาคตได้
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่นามาตรฐานฮาลาล
เป็นส่วนเพิ่มช่องทางการตลาดและผลิตสินค้าการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูป และผลิต
อาหารของจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มจานวนของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีมาตรฐานถูกต้องตามบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองจากองค์กรศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมการเปิดตลาดการบริการฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดที่มีศักยภาพ
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี ต.ค. 2562
สิ้นสุดปี ก.ย. 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
10 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอสารภี เชียงดาว สะเมิง สันป่าตอง ดอยหล่อ แม่วาง ฝาง แม่แตง
พร้าว และดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุม่ เป้าหมาย
- เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการ SMEs
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตร ผู้แปรรูป
- ผู้ประกอบการด้านผลิต และส่งออกสินค้าด้านสินค้าเกษตร Halal ในพื้นที่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกรได้รับความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาล จานวน 160 ราย
2. เกิดเครือข่ายการผลิตฮาลาล จานวน 10 เครือข่าย
3. สร้างเกษตรฮาลาลต้นแบบ จานวน 5 ต้นแบบ
(๔.๒) ผลผลิต
1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรพัฒนาการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล
2. เกิดเครือข่ายการผลิตการเกษตรฮาลาลและเกษตรฮาลาลต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่
(๔.๓) ผลลัพธ์
ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน Halal สามารถปรับตัวเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถรับกับการ
แข่งขันในเวที GMS-AEC ตลอดจน เกิดการพัฒนาสินค้า ในด้านรูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความ
ต้องการของตลาด GMS-AEC อันเป็นการเกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมอัน
จะนาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ได้ในอนาคต
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสินค้าเกษตร ผู้สนใจที่จะผลิตแบบฮาลาล และเกษตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สามารถปรับตัวเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถรับ
กับการแข่งขันในเวที GMS-AEC
2. เกิดการพัฒนาสินค้าการเกษตร ให้มีคุณภาพ มาตรฐานถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามและ
ได้รับการรับรอง
จากองค์กรศาสนา
3. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัด
4. เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด /กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย
1 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาความรู้
และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮา
ลาลในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
การเกษตร และการศึกษาดูงาน
2 กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเครือข่าย
และสร้างเกษตรฮาลาลต้นแบบ
(10 เครือข่าย และ 5 ต้นแบบ)
3 กิจกรรมที่ 3 : การบริหารจัดการ
ในการดาเนินกิจกรรม
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

ต.ค.-ธ.ค.
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
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 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 2,000,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
: ไม่มี
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด เชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
โครงการ : ฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture)
กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนาความรูและสงเสริมการใชเครื่องหมาย
ฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตร และการศึกษาดูงาน
(จํานวน 2 วัน เกษตรกร 160 ราย)
กิจกรรมยอย 1.1 การพัฒนาความรูและสงเสริมการใชเครื่องหมาย
ฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตร (จํานวน 2 วัน เกษตรกร 160 ราย)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

2,000,000 หนวยดําเนินการ : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
1,370,350

419,200
419,200
419,200
14,400
14,400
404,800
28,800
4,800
24,000
16,000
360,000
168,000
32,000

คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก จํานวน 4 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาที่พักวิทยากรบุคคลภายนอก จํานวน 4 คน ๆ ละ 1 คืนๆ ละ 1,200 บาท

- คาพาหนะวิทยากร จํานวน 4 คน ๆ ละ 6,000 บาท
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 160 ชุด ๆ ละ 100 บาท

- คาอาหาร จํานวน 160 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 350 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 160 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
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

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.2 การจัดศึกษาดูงานตนแบบดานฮาลาล และการรวมออกบูธในงาน Mihas 2020 มาเลเซีย
การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน (5 วัน 4 คืน เกษตรกร 80 คน เจาหนาที่ 14 คน)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๙) วัสดุสนามและการฝก
๒. งบลงทุน

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเครือขาย และสรางเกษตรฮาลาลตนแบบ (10
เครือขาย และ 5 ตนแบบ)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

951,150
951,150
951,150
944,100
89,600
67,200
16,800
5,600
310,400
300,000
1,000
9,400
544,100
296,100
47,000
9,000
192,000
7,050
7,050

388,000
388,000
388,000

- คาเชาที่พักเจาหนาที่ 14 คน ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 1,200 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 14 คน ๆ ละ 5 วันๆ ละ 240 บาท
- คาพาหนะเจาหนาที่ 14 คน
- คาจางเหมารถตู 10 คัน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 6,000 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
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 94 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
- คาของที่ระลึก จํานวน 6 แหง ๆ ละ 1,500 บาท
- คาที่พักเกษตรกร 40 หอง ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 1,200 บาท
- คาวัสดุในการฝกอบรมและดูงาน จํานวน 94 คน ๆ ละ 75 บาท

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓
18,000
18,000
370,000
16,000
12,000
4,000
265,000
15,000
250,000
89,000
22,500
10,500
56,000

คําชี้แจง

- คาตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก จํานวน 10 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ จํานวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท จํานวน 5 วัน
- คาพาหนะเจาหนาที่ จํานวน 10 คน
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน 150 ชุด ๆ ละ 100 บาท
- คาธรรมเนียม กระบวนการลงพื้นที่ ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล 5 ราย

- คาอาหาร จํานวน 150 คน ๆ ละ 150 บาท จํานวน 1 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- คาพาหนะเกษตรกร จํานวน 140 คน

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน

กิจกรรมที่ 3 : การบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร
๒. งบลงทุน

241,650
241,650
241,650
67,200
67,200
174,450
64,450
60,000
50,000

- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ในการติดตามโครงการ จํานวน 14 คน ๆ ละ 240 บาท จํานวน 20 วัน
- วัสดุสํานักงาน 64,450 บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร 50,000 บาท

ลําดับความสําคัญ 33
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพโครงสร า งพื้ น ฐานและ
สิ่งอํานวยการความสะดวกในการผลิตและการประกอบธุรกิจ
102,057,000 บาท
กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตร
102,057,000 บาท
โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 33
ชื่ อ โครงการ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยการความสะดวกในการผลิ ต
และการประกอบธุรกิจ
กิจกรรมหลักก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมโครงสร้างพื้นฐาน
วงเงิน 102,057,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิต และการ
ประกอบธุรกิจ
หน่วยดาเนินการ : โครงการชลประทานเชียงใหม่, ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ที่ทาการปกครองอาเภอ
ผู้รับผิดชอบ : นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ตาแหน่ง: ผู้อานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
นายศรัณยู มีทองคา ตาแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ โครงการชลประทานเชียงใหม่ , ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
(๑.1.1) ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สาคัญ เป็นฐานการ
ผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง
(1.1.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายการ
พัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง
(1.1.๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ
(1.1.๔) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน
การค้า การลงทุน สู่สากล
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญหา / ความต้ องการ : การพัฒ นาพื้น ที่โ ดยเฉพาะในด้า นเศรษฐกิจ มีเ ป้า หมายเพื่ อ
ยกระดั บ เศรษฐกิ จ ในระดั บ ฐานรากที่ มี ร ายได้ ข องประชาชนเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจในระดับฐานรากนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้อง และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพ
ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ คือ การคมนาคมขนส่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อรายได้
และกาไรของครัวเรือน หากสามารถลดต้นทุนได้ก็สามารถเพิ่มรายได้ของครัวเรือนอันเป็นเศรษฐกิจฐานราก
ของสังคม ที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในระดับมหภาคและความสุขของชุมชนโดยรวม
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อาเภอ และในพื้นที่แต่ละอาเภอมีสภาพบริบทของภูมิประเทศ
และภู มิสั งคม สภาพปั ญหา ความต้ องการที่มี ความแตกต่ า งกั น แต่ ปัญ หาหนึ่ง ที่ยั งคงเป็ นสิ่ งส าคั ญ ที่
ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ มีการพัฒนาอย่างเร่งด่ว น คือ การพัฒ นาด้านการคมนาคมขนส่ ง ซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา เมื่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับ

การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายแล้ว จะส่งผลเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน
สามารถลดต้ น ทุ น การผลิ ต และการประกอบการทั้ ง ที่ เ ป็ น เงิ น และลดเวลาในการขนส่ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโดยเริ่มต้นจากฐานรากจนขยายไปสู่ระดับมหภาคจนเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป
ความเร่ ง ด่ ว น : (ระบุ ร ะดั บ ความจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น) : การพั ฒ นาด้ า นการคมนาคมขนส่ ง เป็ น
ปั จ จั ย พื้ น ฐานของการผลิ ต การค้ า และการลงทุ น อี ก ทั้ ง เป็ น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การใช้ ชี วิ ต ของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถต่อยอด
การพัฒนาในด้านอื่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตผลผลิตทางด้าน
การเกษตรและการลงทุนในพื้นที่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ..........1..........ปี เริ่มต้นปีตุลาคม 2562 สิ้นสุดปีกันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชนใน
พื้นที่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ
ผู้บริโภค และประชาชนในพื้นที่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เส้นทางการคมนาคมขนส่งได้รับการปรับปรุง และพัฒนา
30 เส้นทาง
(๔.๒) ผลผลิ ต มีเส้น ทางการคมนาคม ขนส่ ง ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิ ต
ผลผลิตทางด้านการเกษตรและการลงทุนในพื้นที่
(๔.๓) ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีความปลอดภัย สะดวก
รวดเร็ ว ลดอุ บั ติ เหตุ อีก ทั้ง ประหยัด งบประมาณในการบารุง รัก ษาสายทางได้ ในระยะยาวและยั่ง ยื น
พร้อมทั้งขยายตลาดการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก ระบบการขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการ
คมนาคมขนส่งที่สะดวก มีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ลดอุบัติเหตุ อีกทั้งประหยัดงบประมาณใน
การบารุงรักษาสายทางได้ในระยะยาวและยั่งยืน พร้อมทั้งขยายตลาดการจาหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)

ที่

กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2562
2563
2563
2563

ก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมโครงสร้าง
พื้นฐาน
1
2

3

4

5

6

ปรับปรุงถนนภายในโครงการเกษตรวิชญาอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ต าบลโป่ ง แยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ก่อ สร้ า งถนนคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก สายทาง
สายบ้านสันป่ายางเชื่อมบ้านสันป่าตึง หมู่ที่
2 บ้านสันป่ายาง ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่
แตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,000 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านแม่ก๊า หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่
1 ต าบลแม่ ก๊ า อ าเภอสั น ป่ า ตอง จั งหวั ด
เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร ยาว
813.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,252 ตารางเมตร ไหล่
ทางดินลูกรังกว้าง 0.30 เมตร
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 134-05 สาย
บ้านไร่ - ทุ่งแก (ขี้กระต่าย) จุดบ้านไร่ - แม่
ขี้มูก กม.ที่ 7+000 ถึง 8+800ตาบลบ้าน
ทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายใน
พื้นที่ตาบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอย
สวนแก้ว หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองเล็น อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงดินไหล่ทาง
ปรับถมตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕
ม. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๓ ม. หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้ า งละ ๐-๐.๕ ม. ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครองแบบเลขที่ ท. 1-01
สถานที่ถนนสาย บ.ช้างค้า-บ.กลาง ม.๓ ต.
ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาง
ดง หมู่ ที่ 3 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
เหี ย ง หมู่ 2 ต าบลสั น ติ สุ ข เชื่ อ มบ้ า น
เหล่ า ป๋ว ย หมู่ 2 ต าบลดอยหล่ อ อ าเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6 ม. ยาว
640 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 ม.
ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หมู่ ที่ 9
บ้านดงป่าสักซอย 1 เชื่อมต่อคอนกรีตเดิม
ไปบ้ า นอ่ า ย หมู่ ที่ 5 กว้ า ง 4 เมตร ยาว
2,060 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อย 8,240 ตารางเมตร ไม่มีไ หล่ทาง
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาบลศรีดงเย็น
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่
ที่ 1 (ซอยข้ างวัดไร่เหนื อ) จานวน 2 ช่ว ง
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 518
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่
ทาง กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้ า ง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อ มหิ นคลุก ไหล่ ทาง กว้ า ง
เฉลี่ย 0.20 เมตร จานวนพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 3,632 ตร.ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่
ตาบลเมืองเล็นบริเวณเส้นทางป่าช้าบ้านเมือง
วะ หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมต่อ ตาบลหนองแหย่ง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงดิน
ไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านถ้า
ตับเตาเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ารูตะเคียน หมู่
ที่ 13 บ้ า นถ้ าตั บ เตากว้ า ง 4 เมตร ยาว
1,280 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,120 ตารางเมตร ตาบลศรีดง
เย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าว
พวง หมู่ที่ 3 สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรเด่น
ป่าห้า ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
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ที่

กิจกรรมย่อย

14 ปรั บ ปรุ งถนนลาดยางผิ ว ทางแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตาราง
เมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนสายหัว
เวียง – แม่กอย บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตาบล
เวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
15 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซ่อมแซม
ผิว Overlay Asphalitic concreteและ
ขยายผิวไหล่ทาง) สายบ้านบ่อ-บ้านต๋ม หมู่ที่
1-11 ต.น้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
16 ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจร(โอเวอร์ เ ลย์ ) หมู่ ที่ 9
ต าบลออนกลาง อ าเภอแม่ อ อน จั ง หวั ด
เชียงใหม่ จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,525.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดที่ 2
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา
0.05 เมตร จุ ด ที่ 3 กว้ า ง 5.50 เมตร
ยาว 2,445.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
17 ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ OVER LAY ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชม.ถ.16-003
บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 - บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่
3 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม.
18 ปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิว แอสฟัล ติ
กคอนกรีต หน้าวัดเขื่อนผาก หมู่ที่ 1 ตาบล
เขื่ อ นผาก ถึ ง หมู่ ที่ 5 บ้ า นโล๊ ะ ป่ า ตอง
ตาบลน้าแพร่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง
2 กิ โ ลเมตร ช่ ว งที่ 1 ขนาดกว้ า ง 5.00
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร
,ช่ ว งที่ 2 ขนาดกว้ า ง 6.00เมตร ยาว
715 เมตร หนา 0.05 เมตร,ช่วงที่3 ขนาด
กว้ า ง 5.00 เมตร ยาว 800เมตร หนา
0.05เมตร ถนนความยาวรวม 1,915
เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 10,290
ตารางเมตร
19 ก่อ สร้ า งถนนแอสฟั ลท์ ติ ก คอนกรี ต หมู่ ที่
7,6 ต าบลสั น กลาง อ าเภอสั น ป่ า ตอง
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมถนนเลื่ยงเมืองสันป่า
ตอง-หางดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 7,240 ตารางเมตร

งบประมาณ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2562
2563
2563
2563

1,531,800









4,300,000









6,997,000









3,557,000









3,828,700









2,600,000









ที่

กิจกรรมย่อย

20 เสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
แม่กลาง บ้านหลวง หมู่ที่3 ต.บ้านหลวง ถึง
บ้า นแม่ กลางป่ า ปู หมู่ ที่ 1 ต.ดอยแก้ ว อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 0.960 กม.
พื้นที่เสริมผิว 5,405 ตร.ม.
21 ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอส
ฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ขนาดกว้ า ง ๕ ม. หนา
๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๐๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่ า ๕,๔๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ เ ทศบาล
ต าบลป่ า บงก าหนด) สถานที่ ด าเนิ น การ
บริเวณม.๔,๕ และ ๖ ต.ป่าบง เชื่อมต่อ ม.๔
บ.ท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
22 ก่ อ สร้ า งถนนผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ค อนกรี ต
(ASPHALT ONCRETE) แบบไม่มีไหล่ทาง
บ้านไร่บนหมู่ที่ ๒๓ ตาบลดอยหล่อ อาเภอ
ดอยหล่ อ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ กว้ า ง 5 ม.
ระยะทาง 2,240 ม. พื้นที่ดาเนินการไม่ต่า
กว่า 11,200 ตร.ม.
23 ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(กว้ า ง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา
0.05 เมตร) อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
24 ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กว้าง 5 เมตร ยาว
1,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่ น้ อ ยกว่ า 5,250 เมตร) อ าเภอแม่ ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่
25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตาบลมะขุนหวาน – บ้าน
สันห่าวหมู่ที่ 7 ตาบลบ้านกลาง อาเภอสัน
ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00
เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
26 ก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกสวนนายแดง
คาภีระ บ้านปง หมู่ที่ 9 เชื่อมถนนลาดยาง
สายคุ้มขุนวางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,425 ม. หนา
0.15 ม.หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 5,700
ตรม.
27 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(OverLay) ขนาดความกว้างเฉลี่ย 6.00
เมตร ยาว 797.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05
เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า

งบประมาณ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2562
2563
2563
2563

1,611,000









2,000,000









6,630,000









3,293,000









2,000,000









2,360,000









2,883,900









2,037,000









ที่

กิจกรรมย่อย

งบประมาณ

4,782.00 ตารางเมตร สถานที่ ก่อ สร้ า ง
บริเวณหน้าวัดสันกลางใต้ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่
6 ตาบลสันกลาง อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่
28 ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สาย 9,500,000
เทศบาล 12 บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2
ต.มืดกาอ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
29 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอส 3,000,000
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง
5.00-6.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร
หรื อ มี พื้ น ที่ ด าเนิ น การรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
6,400.00 ตารางเมตรถนนเชี ย งใหม่ ลาพูน ซอย 5 จากสี่แยกสถานีตารวจภูธร
แม่ปิง หมู่ที่ 3 บ้านเสาหินถึงลาเหมืองพญา
คา หมู่ ที่ 4 บ้า นสั นป่ าเลียง ต าบลหนอง
หอย อาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
30 ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ภายใน 2,120,000
พื้นที่ ตาบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอย
สวนแก้วหมู่ที่ 5 ตาบลเมืองเล็น อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่พร้อมลงดินไหล่ทาง
ปรับถมตามสภาพพื้นที่
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
102,057,000

ระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ย.
2562
2563
2563
2563

























(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน....102,057,000...บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:
1. ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นหน่วยบริหารจัดการและดูแลบารุงรักษา
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
ไม่มี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด....เชียงใหม.....
โครงการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยการ
ความสะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ
กิจกรรมหลัก : กอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสรางพื้นฐาน
๒. งบลงทุน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

102,057,000

10,000,000 1) ปรับปรุงถนนภายในโครงการเกษตรวิชญาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม
3,790,000 2) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายบานสันปายางเชื่อมบานสันปาตึง หมูที่ 2 บานสันปายาง ตําบล
สันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา 6,000 ตร.ม.ไหลทางขางละ 0.50 เมตร
1,947,100 3) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแมกา หมูที่ 12 เชื่อมบานสันโปง หมูที่ 1 ตําบลแมกา อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 813.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอ ย
กวา 3,252 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังกวาง 0.30 เมตร
5,334,200 4) ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงทองถิ่น ชม.ถ. 134-05 สายบานไร - ทุงแก (ขี้
กระตาย) จุดบานไร - แมขี้มูก กม.ที่ 7+000 ถึง 8+800 ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
2,120,000 5) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตําบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวนแกว หมูที่ 5 ตําบล
เมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอมลงดินไหลทางปรับถมตามสภาพพื้นที่
1,254,700 6) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. กวาง 5 ม. ยาว 503 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอ ยกวา 2,515
ตร.ม. ไหลทางหินคลุกขางละ 0-0.5 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองแบบเลขที่ ท. 1-01 สถานที่ถนน
สาย บ.ชางค้ํา-บ.กลาง ม.3 ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม
2,000,000 7) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหางดง หมูที่ 3 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
1,950,000 8) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเหียง หมู 2 ตําบลสันติสุข เชื่อมบานเหลาปวย หมู 2 ตําบลดอย
หลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม กวาง 6 ม. ยาว 640 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 ม.

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

5,356,000

2,096,000

790,000

3,231,600

1,938,000
1,531,800
4,300,000
6,997,000

3,557,000

คําชี้แจง

9) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานดงปาสักซอย 1 เชื่อมตอคอนกรีตเดิมไปบานอาย หมูที่ 5
กวาง 4 เมตร ยาว 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอ ย 8,240 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
10) 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 ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมหินคลุกไหลทาง กวางเฉลี่ย 0.20 เมตร จํานวน
พื้นที่รวมไมนอ ยกวา 3,632 ตร.ม.
11) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตําบลเมืองเล็นบริเวณเสนทางปาชาบานเมืองวะ หมูที่ 4 ตําบล
เมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอ ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พรอม
ลงดินไหลทางปรับถมตามสภาพพื้นที่
12) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานถ้ําตับเตาเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ํารูตะเคียน หมูที่ 13 บานถ้ําตับ
เตากวาง 4 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา 5,120 ตารางเมตร ตําบลศรีดง
เย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
13) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงขาวพวง หมูที่ 3 สายทางเขาพื้นที่การเกษตรเดนปาหา ขนาดผิว
จราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
14) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติก คอนกรีต พื้นที่ไมนอ ยกวา 4,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร
บริเวณถนนสายหัวเวียง – แมกอย บานแมกอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
15) กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต(ซอมแซมผิว Overlay Asphalitic concreteและขยายผิวไหลทาง) สาย
บานบอ-บานตม หมูที่ 1-11 ต.น้ําแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม
16) 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
17) ซอมแซมผิวจราจรโดยการ OVER LAY ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต สาย ชม.ถ.16-003 บานดอยแกว หมูที่
2 - บานแมเตี๊ยะ หมูที่3 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หรือมีพื้นที่
กอสรางไมนอ ยกวา 11,000 ตร.ม.

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

3,828,700

18) ปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟลติกคอนกรีต หนาวัดเขื่อนผาก หมูที่ 1 ตําบลเขื่อนผาก ถึง หมูที่ 5
บานโละปาตอง 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 หรือมีพื้นที่ไมนอ ย
กวา 10,290 ตารางเมตร

2,600,000

19) กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่7,6 ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เชื่อมถนน
เลื่ยงเมืองสันปาตอง-หางดง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอ ยกวา
7,240 ตารางเมตร
20) เสริมผิวทางดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนแมกลาง บานหลวง หมูที่3 ต.บานหลวง ถึงบานแมกลางปาปู
หมูที่ 1 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ระยะทาง 0.960 กม. พื้นที่เสริมผิว 5,405 ตร.ม.
21) ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง ๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๐๙๐
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา ๕,๔๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลตําบลปาบงกําหนด) สถานที่ดําเนินการบริเวณม.
๔,๕ และ ๖ ต.ปาบง เชื่อมตอ ม.๔ บ.ทาตนกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม
22) กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต (ASPHALT ONCRETE) แบบไมมีไหลทาง บานไรบนหมูที่ ๒๓
ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม กวาง 5 ม. ระยะทาง 2,240 ม. พื้นที่ดําเนินการไมต่ํากวา
11,200 ตร.ม.
23) กอสรางผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีต (กวาง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05 เมตร) อําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม
24) ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอรเลยดวยแอสฟลทติกคอนกรีต (กวาง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา 5,250 เมตร) อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
25) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดงปางิ้ว หมูที่ 7 ตําบลมะขุนหวาน – บานสันหาวหมูที่ 7
ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา 4,000 ตร.ม.
26) กอสรางถนน คสล.จากสี่แยกสวนนายแดง คําภีระ บานปง หมูที่ 9 เชื่อมถนนลาดยางสายคุมขุนวางบานหัว
ฝาย หมูที่ 2 ปริมาณงาน กวาง 4.00 ม. ยาว 1,425 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา 5,700 ตรม.

1,611,000
2,000,000

6,630,000

3,293,000
2,000,000
2,360,000

2,883,900

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

ป ๒๕๖๓

2,037,000

9,500,000
3,000,000

2,120,000

คําชี้แจง

27) กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (OverLay) ขนาดความกวางเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 797.00
เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอ ยกวา 4,782.00 ตารางเมตร สถานที่กอสรางบริเวณ
หนาวัดสันกลางใต หมูที่ 5 – หมูที่ 6 ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
28) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 12 บานแปลง 1 หมูที่ 2 ต.มืดกาอ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
29) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ดวยแอสฟลทคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกวาง 5.00-6.00 เมตร
ยาว 1,180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมไมนอ ยกวา 6,400.00 ตารางเมตรถนนเชียงใหม-ลําพูน ซอย
5 จากสี่แยกสถานีตํารวจภูธรแมปง หมูที่ 3 บานเสาหินถึงลําเหมืองพญาคํา หมูที่ 4 บานสันปาเลียง ตําบล
หนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหมจงั หวัดเชียงใหม
30) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ ตําบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวนแกวหมูที่ 5 ตําบล
เมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมพรอมลงดินไหลทางปรับถมตามสภาพพื้นที่

ลําดับความสําคัญ 3
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการเสริ ม สร างนวั ต กรรมการผลิ ต อั จ ฉริ ย ะในอุ ต สาหกรรม
อาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
26,330,000 บาท
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร
เชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
2,930,000 บาท
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
กิจ กรรมเชื่ อมโยงผู ผ ลิ ตวั ต ถุดิบ เกษตรเขาสู อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปสมัยใหม (Triple S : Smart Farmer Smart Material
and SmartFood)
3,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงและสร า งโอกาสทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี
นวัตกรรม Northern Thailand Food Valley
4,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิ จ กรรมสร างอั ตลั กษณ และร อยเรี ยงเรื่ องราวด ว ยมั ล ติ มี เ ดี ย ใน
อุตสาหกรรมอาหาร (Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)
2,500,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ
5,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิ จ กรรมพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารมู ล ค า สู ง เพื่ อ ตอบโจทย
ความตองการของตลาด AEC
4,500,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิ จ กรรมออกแบบและพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ ต ามความต อ งการ
ของตลาดเปาหมาย
3,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย
1,400,000 บาท
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑ เชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 3
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
วงเงิน ๒๖,330,000 (ยี่สิบหกล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 2 : เชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่
(Triple S : Smart Farmer Smart Material and Smart Food)
กิจกรรมหลักที่ 3 : เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม
Northern Thailand Food Valley
กิจกรรมหลักที่ 4 : สร้างอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)
กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยกระบวนการธรรมชาติ
กิจกรรมหลักที่ 6 : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด AEC
กิจกรรมหลักที่ 7 : ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 8 : สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด :ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล
หน่วยดาเนินการ :สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ :นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์

ตาแหน่ง :อุตสาหกรรมมจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศาลากลาง ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์: 053 112316
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา(ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)
(1.1.1) ยุทธศาสตร์ชาติ:ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันกรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย : คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

(1.1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12:ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนได้ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ
(1.1.3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1: Northern Thailand Food
Valley ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
(1.1.4) นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง :การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมนโยบาย ประเทศไทย 4.0,Food Innopolisและ Thailand Food
Valley,การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
(1.1.5) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) (สรุปย่อ) ประเด็น
ความสาคัญยุทธศาสตร์ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม(5)การสร้า งการเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เนื่องจากอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร การพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มใน
ประเทศตลอดห่ว งโซ่ของกระบวนการผลิ ต นับตั้งแต่การเพาะปลู ก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิตโดยใช้
เทคโนโลยี ต่างๆ นั้ น เป็ น การช่ว ยให้ ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและมูล ค่าเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของ
คณะรัฐมนตรี สนับสนุนการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยกระตุ้นให้เกิดการจัดทานวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของ
ประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการสอดรับกับนโยบายที่มุ่งเน้น การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึง
นวัตกรรม
จากศัก ยภาพของภาคเหนื อที่ มี จุ ดแข็ ง เป็ น แหล่ ง อาหารที่ อุ ด มสมบู รณ์ ข องประเทศมีค วาม
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทาให้หลายจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวั ดเชียงใหม่กลายเป็น
แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างรายได้ต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภาคการผลิต ธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม และอาหารตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ขณะเดียวกันภายใต้กรอบนโยบายหลัก
ของรั ฐ บาลที่ต้ อ งการน าอาหารไทยสู่ ส ากล ด้ ว ยวิ สั ยทั ศ น์ ที่ต้ อ งการพั ฒ นานวัต กรรมในผู้ ป ระกอบการด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และให้ประเทศไทยมุ่งเป็นฐานการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
มีคุณค่าทางโภชนาการและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยยึดหลักการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในลักษณะเครื อข่ายวิสาหกิจนวั ตกรรม (Innovation Cluster) ซึ่งมีการเชื่อมโยงแบบโครงข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการ หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา (Public Private Partnership) ในพื้นที่
หน่ว ยงานสนั บสนุนเงินทุนทั้งภาครัฐ และเอกชนและผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และแรงงานระหว่างกัน ทาให้เกิดระบบนิเวศน์
นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่ทาให้เกิดการผลิตและสร้างรายได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยยกระดับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ
ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (สรุปย่อ) ประเทศไทยยังมี
จุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนสาคัญของประเทศไทย ได้แก่
โครงสร้างประชากรสูงอายุมาขึ้นตามลากับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแค

ลานแรงงานที่มีผีมือ ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉลี่ยต่า ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพต่าโดยที่มีการใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่าน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและไม่พัฒนาไม่เพียงพอ การวิจัย
ที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ดังนั้น
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จึงให้ความสาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแป
ละอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งยิ่ง
ความเร่งด่วน
ปัจจุบันพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พื้นที่
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป้าหมาย Thailand Food Valley ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแปร
รูปที่สาคัญของประเทศแต่สินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากเกินไปส่งผลให้ผลผลิตมีราคาตกต่า เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ต่าตามไปด้วย เกษตรกรจึงพยายามมองหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร ซึ่งการทามาตรฐานอาหารปลอดภัย (Local Food Safety Certify) ก็เป็นทางเลือกที่ดี ที่จะ
ช่วยเพิ่มราคาให้กับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
หรืออาหารปลอดภัยไปสู่ระดับสากลโดยการการเชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
สมัยใหม่ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอาหาร การยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมตามกระแสผู้บริโภคที่
หันมาใส่ใจดูแลด้านสุขภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้ประกอบการกลางทางสามารถผลิตและควบคุม
คุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล รวมไปถึงการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ย่อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดอาเซียนและในตลาดโลกได้ ซึ่ง การ
แข่งขันในธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป หัวใจหลักคือคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งในหลายๆ ประเทศต่างให้ความสาคัญในเรื่องของระบบคุณ ภาพความปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสิ้น
ดัง นั้ น ส านั กงานอุต สาหกรรมจั ง หวัด เชี ยงใหม่ ร่ ว มกับ ศู น ย์ส่ ง เสริ ม อุ ตสาหกรรมภาคที่ 1
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จึงได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาจัดทา“โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการ
ผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งเป็นการพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อ
หาช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปให้เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาดเป็น การเพิ่มราคาสิน ค้าเกษตรและสั ดส่ว น ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของ
ประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(2.1.1)เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปของจังหวัดเชียงใหม่
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
(2.1.2) เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป
ตั้งแต่ต้นทาง เกษตรปลอดภัย และกลางทาง มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด
(2.1.3.) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าใน
ตลาดสากล
(2.1.4.)เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการของจังหวัด
เชียงใหม่

(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 ปี (ปีงบประมาณ 2563 :ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ(ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
จังหวัดเชียงใหม่
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย
(3.1.1) ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1.2) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ (ตัวชี้วัด)
(4.1.1) ผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิจ ได้ รับ การพัฒ นาโดยใช้นวั ตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 30 ราย/30 ผลิตภัณฑ์
(4.1.2) เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ ไม่น้อยกว่า 50 ราย
(4.1.3) วิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 100 ราย
(4.1.4) ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการสร้างอัตลักษณ์
และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียไม่น้อยกว่า 20 คน
(4.1.5) วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการธรรมชาติ
ไม่น้อยกว่า 30 ราย
(4.1.6) วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 30 ราย
(4.1.7) วิสาหกิจที่ได้รับกาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 30 ราย
(4.1.8) การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรด้วยงานวิจัย
- รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเกษตรใน
รูปแบบเครื่องสาอางจากสารสกัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
- ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีต้นแบบของการผลิตสารสกัดและ
ผลิตเครื่องสาอางเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐

(4.2) ผลผลิต (แยกรายกิจกรรม)
ผลผลิต
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
(1) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ได้รับการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 30 ราย
(2) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมให้เป็น
30 ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(3) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ได้รับโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการตลาด
30 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 2 : เชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่
(1) จานวนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการ 50 คน
พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
กิจกรรมหลักที่ 3 : เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม Northern Thailand Food
Valley
(1) จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด
100 ราย
กิจกรรมหลักที่ 4 : สร้างอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)
(1) จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการสร้างอัตลักษณ์ 20 คน
และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดีย
กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยกระบวนการธรรมชาติ
(1) จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการธรรมชาติ
30 ราย
(2) จานวนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารที่ได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์
30 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 6 : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดAEC
(1) จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้วยวิทยาศาสตร์
30 ราย
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
30 ผลิตภัณฑ์
(2) จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับการปรับปรุงด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 7 : ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย
(1) จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย
30 ราย
(2) จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย 30 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ ๘ : การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรด้วยงานวิจัย
๑) จานวนต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรด้วย
๕ ต้นแบบ
งานวิจัย
๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลงานต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์จานวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าอบรม
๖๐ คน

(4.3) ผลลัพธ์ (แยกรายกิจกรรม)
ผลลัพธ์
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
(1) รายได้จากการจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารโดยรวมเพิ่มขึ้น
(2) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ สามารถนาความรู้/ประสบการณ์ ไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
30 ราย
30 ราย

(๓) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ มีศักยภาพในการจัดจาหน่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
(๔) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับสถานประกอบการ/องค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จทางธุรกิจ (Big brother)
(๕) สร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและ 30 ราย
อุตสาหกรรมอาหาร
กิจกรรมหลักที่ 2 : เชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่
(1) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่ม Smart Farmer รุ่นใหม่กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 1 เครือข่าย
อาหาร
กิจกรรมหลักที่ 3 : เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม Northern Thailand Food
Valley
(1) ร้อยละของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดเกิดการเจรจาจับคู่ ร้อยละ 10
ธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 4 : สร้างอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)
(1) ร้อยละของจานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะสามารถนาไป ร้อยละ 80
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยกระบวนการธรรมชาติ
(1) ร้อยละของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยกระบวนการธรรมชาติที่มี ร้อยละ 70
มูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
กิจกรรมหลักที่ 6 : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดAEC
(1) ร้อยละของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
กิจกรรมหลักที่ 7 : ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย
1) ร้อยละของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ไม่ร้อยละ 70
เป้าหมายที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

กิจกรรมหลักที่ ๘ : การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรด้วยงานวิจัย
๑) เกิดผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบ ไม่น้อยกว่า 1
สารสกัด
ผลงาน
๒) เกิดผลงานการผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสารสกัดลูกเดือยที่มี
ไม่น้อยกว่า 1
คุณภาพมาตรฐานสากล
ผลงาน
3) เกิดผลงานการยกระดับสู่สากลของบรรจุภัณฑ์เครื่องสาอางจาก
สารสกัดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่

ไม่น้อยกว่า 1
ผลงาน

4) จ านวนผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ต้ น แบบของการผลิ ต สารสกั ด และผลิ ต ร้อยละ ๘0
เครื่องสาอางจากลูกเดือยและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
๕) ร้อยละ 70 ของจานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาได้
ไม่น้อยกว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากลูกเดือยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและอาหาร มีรูปแบบของการส่งเสริมตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้าและปลายน้าเกิดการ
เชื่อมโยงทางธุร กิ จ ระหว่างผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ รวมถึง การถ่า ยทอดเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมให้ กั บ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจให้ก้าวทันโลกในปัจจุบัน นาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่แตกต่างจากเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด
เชิงลบ
ไม่มี

(5) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
งบประมาณ 2,930,000
หน่วยดาเนินงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63

1. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหาร(50 ราย)

2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop 50 ราย)
 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 สร้างตราสินค้าและพัฒนาแบรนด์

3. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (30 ราย)
 พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ
/สร้างศักยภาพด้านการตลาด
 ศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือตลาด ภายในประเทศ
รวม 3 แห่ง

4. จับคู่ผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรม (30 ราย)
- จับคู่ผลิตภัณฑ์กับงานวิจัย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าสูงขึ้น

5. การจัดเวทีเพื่อพบปะ Big brother (30 ราย)
- นาผู้ประกอบการพบปะกับสถานประกอบการหรือองค์กร
ที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจ (Big brother)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

6. จัดแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจภายในประเทศ
(30 ราย)
- เข้าร่วมงานแสดงสินค้าภายในประเทศ 2 ครั้ง
- จับคู่ทางธุรกิจ (Business matching) 2 ครั้ง

7. จัดประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการ (30 ราย)

8. สรุปผลการดาเนินโครงการและจัดทารายงาน



9. ติดตามการดาเนินงานโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 2 : เชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่
(Triple S : Smart Farmer Smart Material and Smart Food)
งบประมาณ ๓,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63
1.จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง

การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
๓.จัดงานสัมมนาและพิธีเปิดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ ภารกิจขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
จานวน ๑ วัน
๔.คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) และ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๕.จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer รุ่น

ใหม่ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อย
กว่า 60 ชั่วโมง
6.ศึกษาดูงานในประเทศและสร้างเครือข่ายระหว่าง


กลุ่ม Smart Farmer รุ่นใหม่กับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร

กิจกรรมหลักที่ 3 : เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม Northern Thailand
Food Valley
งบประมาณ 4,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
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63
63
1.จัดงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าด้าน
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

สินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป จานวน 1 ครั้ง โดยมี
วิสาหกิจเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100 ราย
2.จั ดกิจ กรรม Business Matching และ Mini
Exhibition ภายในงานเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้าน

การค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพื้นทีก่ ับผู้ผลิตราย
ใหญ่ระดับประเทศ
๓.จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ภ ายในงานโดย

ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในระดั บ ประเทศหรื อ
ระดับสากล
๔.สรุปและประเมินผลการจัดงาน

กิจกรรมหลักที่ 4 : สร้างอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร
(Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)
งบประมาณ 2,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรม
1. จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรร
2. ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนและรั บ สมั ค รเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
3. จัดสัมมนาเปิดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
4. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
20 คน
5. จัดกิจกรรม Ideation and Market Validation
6. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะใน
ประเด็นการใช้วิธี Storytelling
7. จั ด ฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะใน
ประเด็นPre-VC Coaching
8.
จั ด กิ จ กรรมการเจรจากั บ นั ก ลงทุ น (Angel
Investor) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและขยายตลาด
ต่อไปในอนาคต(ภายในประเทศ)

ต.ค.-ธ.ค.
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ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
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กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยกระบวนการธรรมชาติ
งบประมาณ 5,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรม
1. จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
3.คัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อย
กว่า 30 ราย
4.จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะใน
ประเด็นNatural Food ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
5.ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่วิสาหกิจเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยกระบวนการธรรมชาติ ไม่
น้อยกว่า 8 Man-days
6.ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์
7.จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย จานวน 1 วัน

ต.ค.-ธ.ค.
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กิจกรรมหลักที่ 6 : พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด AEC
งบประมาณ 4,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรม
1. จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
3.คัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อย
กว่า 30 ราย
4.ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่วิสาหกิจเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 30
ผลิตภัณฑ์
5.ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ
(Business Matching)ภายในประเทศ

ต.ค.-ธ.ค.
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ก.ค.-ก.ย.
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กิจกรรมหลักที่ 7 : ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรม
1.จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
3.คัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อย
กว่า 30 ราย
4.จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะใน
ประเด็นนวัตกรรม (Innovation) การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การสร้างแบรนด์/ตราสินค้า การตลาด
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหา จัดทา
แผนพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
6.จัด Design Workshop ระดมความคิดเพื่อค้นหา
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายใต้อัตลักษณ์ Chiang Mai
Brand โดยการนาเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่มาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดเป้าหมาย
7.ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่วิสาหกิจเพื่อออกแบบ
และพัฒนา บรรจุภัณฑ์จานวน 30 ผลิตภัณฑ์ พร้อม
ทั้งจัดทาต้นแบบ 30 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์โดยบรรจุภัณฑ์
จะต้องคานึงถึงประเด็นการใช้งานการออกแบบ
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น เทคนิคการผลิต เป็นต้น
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กิจกรรมหลักที่ 8 : สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่เชิง
พาณิชย์
งบประมาณ 1,400,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
62

1.การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบสารสกัด
2.การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสาร
สกัดที่มีคุณภาพ
3.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
4.การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่เชิง
พาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง



ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
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 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ
จานวน ๒๖,330,000 (ยี่สิบหกล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายและสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(9.1) มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่บูรณาการความร่วมมือการดาเนินโครงการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(9.2) มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พร้อมทั้งถอดบทเรียนที่ได้จากการอบรมสัมมนา และมีการเผยแพร่
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
(9.3) มีการจัดทารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ใน
การพัฒนาโครงการในปีต่อๆไป

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด เชียงใหม
แผนงาน :สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและ
การประกอบธุรกิจ
โครงการ : เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เชิงนวัตกรรมและ
ธุรกิจ
กิจกรรมยอย: สรางเครือขายผูประกอบการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(6) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562

งบประมาณ
ป 2563
2,930,000.00

คําชี้แจง

2,930,000.00
2,930,000.00
10,000.00
10,000.00 คาอาหารทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ( 5 คน x 200 บาท x 10 วัน)
2,830,000.00
2,810,000.00
113,000.00
6,000.00
18,000.00
18,000.00
14,400.00
2,000.00
4,800.00
25,000.00
6,000.00
15,000.00
3,800.00

1.สรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จํานวนไมนอยกวา 50 ราย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
คาอาหารกลางวัน 60 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาอาหารเย็น 60 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาวิทยากร (กลุม) 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
คาที่พักวิทยากร 2 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,000 บาท
คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 2 คน ๆ ละ 2,400 บาท
คาเชาที่พักผูเขารวม 50 คนๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 500 บาท
คาเอกสาร 50 ชุด ๆ ละ 120 บาท
คากระเปาใสเอกสาร 50 ใบ ๆ ละ 300 บาท
คาวัสดุอุปกรณ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562

งบประมาณ
ป 2563
309,000.00
18,000.00
54,000.00
54,000.00
72,000.00
12,000.00
9,600.00
75,000.00
10,000.00
4,400.00
496,000.00
163,000.00
8,000.00
24,000.00
24,000.00
43,200.00
6,000.00
7,200.00
40,000.00
6,000.00
4,600.00
333,000.00
100,000.00
135,000.00
90,000.00
3,000.00
5,000.00

คําชี้แจง
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การสรางตราสินคาและพัฒนาแบรนด
จํานวนไมนอยกวา 50 ราย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 ราย 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
คาอาหารกลางวัน 60 ราย 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาอาหารเย็น 60 ราย 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาวิทยากร (กลุม) 4 คน ๆ ละ 15 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
คาที่พักวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 1,000 บาท
คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 4 คน ๆ ละ 2,4000 บาท
คาเชาที่พักผูเขารวม 50 คนๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 500 บาท
คาเอกสาร 50 ชุด ๆ ละ 200 บาท
คาวัสดุอุปกรณ
3. จัดฝกอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ การสรางศักยภาพดานการตลาด รวม 2 วัน และ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือตลาดภายในประเทศ รวม 3 วัน จํานวนไมนอยกวา 30 ราย
(การฝกอบรม)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 ราย 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
คาอาหารกลางวัน 40 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาอาหารเย็น 40 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาวิทยากร (กลุม) 3 คน ๆ ละ 12 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
คาที่พักวิทยากร 3 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 1,000 บาท
คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 3 คน ๆ ละ 2,400 บาท
คาเชาที่พักผูเขารวม 40 คนๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 500 บาท
คาเอกสาร 30 ชุด ๆ ละ 200 บาท
คาวัสดุอุปกรณ
(การศึกษาดูงาน)
คาเชาพาหนะรถยนต 1 คัน ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 20,000 บาท
คาอาหารจัดครบทุกมื้อ 40 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 750 บาท
คาที่พัก 40 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 500 บาท
คาที่ระลึกการดูงาน 3 แหง ๆ ละ 1,000 บาท
คาวัสดุอุปกรณ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562

งบประมาณ
ป 2563
204,000.00
12,000.00
36,000.00
36,000.00
54,000.00
9,000.00
7,200.00
45,000.00
4,800.00
83,000.00
4,000.00
12,000.00
43,200.00
6,000.00
14,400.00
3,400.00
1,530,000.00
320,000.00
1,080,000.00
120,000.00
10,000.00
30,000.00
2,000.00
12,000.00
7,200.00
2,000.00
4,800.00

คําชี้แจง
4. การจับคูผลิตภัณฑกับนวัตกรรม เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น จํานวนไมนอยกวา 30 ผลิตภัณฑ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 ราย 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
คาอาหารกลางวัน 40 ราย 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาอาหารเย็น 40 ราย 3 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาวิทยากร (กลุม) 3 คน ๆ ละ 15 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
คาที่พักวิทยากร 3 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 1,000 บาท
คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 3 คน ๆ ละ 2,400 บาท
คาเชาที่พักผูเขารวม 30 คนๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 500 บาท
คาวัสดุอุปกรณ
5. จัดเวทีเพื่อพบปะกับ Big brother เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางแรงบันดาลใจและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จํานวนไมนอย
กวา 30 ราย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 ราย 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
คาอาหารกลางวัน 40 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาวิทยากร (กลุม) 6 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
คาที่พักวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,000 บาท
คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 6 คน ๆ ละ 2,400 บาท
คาวัสดุอุปกรณ
6. จัดแสดงสินคาและจับคูธุรกิจภายในประเทศ เพื่อเขารวมงานแสดงสินคาภายในพื้นที่กลุมจังหวัด 1 ครั้ง และนอก
พื้นที่กลุมจังหวัด 1 ครั้ง พรอมกับการจับคูทางธุรกิจ รวม 8 วัน จํานวนไมนอยกวา 30 ราย
คาเชาพาหนะรถยนต 2 คัน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 20,000 บาท
คาเชาบูทแสดงสินคา 30 บูทๆ ละ 8 วันๆ ละ 4,500 บาท
คาเชาที่พักผูเขารวม 30 คนๆ ละ 8 คืน ๆ ละ 500 บาท
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท
7. จัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ จํานวนไมนอยกวา 30 ราย
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 40 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
คาอาหารกลางวัน 40 ราย 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
คาวิทยากร (กลุม) 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท
คาที่พักวิทยากร 2 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 1,000 บาท
คาพาหนะวิทยากร (ไป-กลับ) 2 คน ๆ ละ 2,400 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(7) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๓) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(4) วัสดุคอมพิวเตอร

งบประมาณ
ป 2562

งบประมาณ
ป 2563
2,000.00
45,000.00
2,000.00
3,000.00
6,000.00
8,000.00
20,000.00
6,000.00
20,000.00
90,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
30,000.00

คําชี้แจง
คาวัสดุอุปกรณ
8. การสรุปผลการดําเนินโครงการและจัดทํารายงาน
คาจัดทําแผนปฏิบัติการ 10 ชุดๆ ละ 200 บาท
คาจัดทํารายงานเบื้องตน 10 ชุดๆ ละ 300 บาท
คาจัดทํารายงานฉบับกลาง 10 ชุดๆ ละ 600 บาท
คาจัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณ 10 ชุดๆ ละ 800 บาท
คาจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 20 ชุดๆ ละ 1,000 บาท
คาอุปกรณไฟลดิจิทัล (Flash drive) 30 อันๆ ละ 200 บาท
คาจัดสัมมนาชี้แจงโครงการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนคาอาหารและอาหารวาง (40 ราย x 500 บาท)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
กิจกรรมหลักที่ 2 เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสูอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
สมัยใหม (Triple S : Smart Farmer Smart Material and Smart Food)
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563

คําชี้แจง
รายการ

3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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
ป 2562
(ถามี)

ป 2563
211,000.00
100,000.00
20,000.00
6,000.00
14,000.00
36,000.00
5,000.00
25,000.00
5,000.00
155,000.00
120,000.00
24,000.00
7,000.00
4,000.00
1,499,500.00
490,000.00
70,000.00
24,500.00
360,000.00
25,000.00
60,000.00
50,000.00
375,000.00
45,000.00

คําชี้แจง
รายการ
3. จัดงานสัมมนาและพิธีเปดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ภารกิจขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม จํานวน 1 วัน
- คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (200 คน X 1 วัน X 1 มื้อ X 500 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (20 คน X 1 วัน X 2 มื้อ X 50 บาท)
- คาที่พักวิทยากร ( 5 คน X 1 หอง X 1 วัน X 1,200 บาท)
- คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (200 คน X 1 ชุด X 70 บาท)
- คาตอบแทนวิทยากร (5 คน X 6 ชั่วโมง X 1 วัน X 1,200 บาท)
- คาจางพิธีกรในการดําเนินรายการ (1 คน X 1 วัน X 5,000 บาท)
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )
- คาวัสดุอุปกรณ (1 ครั้ง X 5,000 บาท)
4. คัดเลือกเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) และผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหารเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอยกวา 50
คน
- คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่ (120 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่ (120 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท)
- คาเอกสารประกอบการคัดเลือก (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ เจาหนาที)่ (100 คน X 1 ชุด X 70 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ (1 ครั้ง X 4,000 บาท)
5. จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer รุนใหม และผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง
- คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (70 คน X 10 วัน X 700 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (70 คน X 2 มื้อ X 10 วัน X 50 บาท)
- คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (70 คน X 1 ชุด X 5 ครั้ง X 70 บาท)
- คาตอบแทนวิทยากร (5 คน X 6 ชั่วโมง X 10 วัน X 1,200 บาท)
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท)
- คาที่พักวิทยากร ( 5 คน X10 วัน X 1,200 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ ( 1ชุด X 10 วัน X 5,000 บาท)
- คาที่พักผูเขารวมกิจกรรม (50 คน X 10 วัน X750 บาท)
- คาจางเหมารถตู พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (7 คัน X 10 วัน X 4,500 บาท)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563
918,500.00
180,000.00
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คําชี้แจง
รายการ
6. ศึกษาดูงานในประเทศและสรางเครือขายระหวางกลุม Smart Farmer รุนใหมกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
- คาตอบแทนวิทยากร (5 คน X 6 ชั่วโมง X 5 วัน X 1,200 บาท)
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท)
- คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (70 คน X 5 วัน X 700 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (70 คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท)
- คาเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (70 คน X 1ชุด X 5 วัน X 70 บาท)
- คาจางเหมารถตู พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (7 คัน X 5 วัน X 4,500 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ (1 ชุด X 5 วัน X 5,000 บาท)
- คาที่พักผูเขารวมกิจกรรม (50 คน X 5 วัน X750 บาท)
- คาที่พักวิทยากร (5 คน X 1 ครั้ง X 5 วัน X 1,200 บาท)
- คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด (10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑที่มี
นวัตกรรม Northern Thailand Food Valley
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563

คําชี้แจง
รายการ

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
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 นาที) (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 - คาออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ (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 (ธงญี่ปุน) พิมพ 2 ดาน 4 สี ขนาด 0.5 x 1.5 เมตร พรอมติดตั้ง (10 จุด X 1,500 บาท)
10,000 - คาออกแบบและผลิตสื่อโฆษณากลางแจง ขนาด 3 x 1.80 เมตร พรอมติดตั้งและรื้อถอน (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)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563

3,500
15,000
5,000
30,000
7,500
7,500
4,500
20,000
3,500
15,000
12,000
640,000
680,000
30,000
15,000
21,000
15,000
12,000
18,000
216,000
50,000
36,000
900,000
18,000

คําชี้แจง
รายการ
1.2 คาใชจายในการจัดพิธีเปดงาน
- คาเอกสารประกอบการแถลงขาว (50 ชุด X 70 บาท)
- คาของที่ระลึกสื่อมวลชน / ผูรวมงาน (50 คน X 300 บาท)
- คาพิธีกรดําเนินการแถลงขาว (1 คน X 5,000 บาท)
- คาออกแบบ ตกแตงพื้นที่พิธีเปด (1 งาน X 30,000 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูรวมงาน) (150 ชุด X 50 บาท)
- คาใชจายในการออกแบบ และผลิตการดเชิญแขกผูมีเกียรติ (150 ใบ X 50 บาท)
- คาของที่ระลึกสําหรับประธานในพิธีเปด (3 ชิ้น X 1,500 บาท)
- คาการแสดงพิธีเปดงาน (1 ชุด X 20,000 บาท )
- คาเชาชุดโซฟาสําหรับประธานในพิธีเปด (1 ชุด X 3,500 บาท)
- คาเชาเกาอี้สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ (150 ชุด X 120 บาท)
- คาจางบุคลากร เจาหนาที่อํานวยความสะดวกตางๆ (1 งาน X 12,000 บาท)
1.3 คาใชจายในการจัดงาน
- คาเชาสถานที่พรอมสาธารณูปโภค จํานวน ไมนอยกวา 3 วัน (800 ตร.ม X 800 บาท)
- คาออกแบบ ผลิต และตกแตงสถานที่ (800 ตร.ม X 850 บาท)
- คาจางเหมารื้อถอนสิ่งกอสรางภายในงาน (1 ครั้ง X 30,000 บาท)
- คาจางเหมาทําความสะอาด (3 วัน X 5,000 บาท)
- คาเชาเครื่องเสียงสําหรับกิจกรรมระหวางงาน พรอมผูควบคุม (3 วัน X 7,000 บาท)
- คาจัดหาพิธีกรดําเนินรายการตลอดชวงกิจกรรม (1 คน X 3 วัน X 5,000 บาท)
- คาจัดหาเจาหนาที่ประชาสัมพันธ (2 คน X 3 วัน X 2,000 บาท)
- คาจัดหาเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา (3 คน X 3 วัน X 2,000 บาท)
- คาตอบแทนวิทยากร (10 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท)
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (10 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท)
- คาที่พักวิทยากร (10 คน X 3 วัน X 1,200 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณประกอบการสาธิต / ทดลองของผูที่สนใจ (60 ชุด X 10 หลักสูตร X 3 วัน X 500 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (60 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563
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คําชี้แจง
รายการ
- คาใชจายในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน (อาหารกลางวัน / อาหารวางและเครื่องดื่ม) (20 คน X 2 ครั้ง X 600 บาท)
- คาใชจายในการจัดทําเอกสารขอมูลรานคาที่รวมแสดงและจําหนายสินคาภายในงาน (300 ชุด X 70 บาท)
- คาใชจายในการจัดจางเจาหนาที่ พรอมเครื่องตรวจนับจํานวนผูชมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน (3 วัน X 500 บาท)
- คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ และจัดจางเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล (1 งาน X 5,000 บาท)
2. จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini Exhibition ภายในงาน เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงดานการคาการลงทุนแกผูประกอบการใน
พื้นที่กับผูผลิต รายใหญระดับประเทศ
- คาใชจายในการประชาสัมพันธรับสมัคร / คัดเลือก ผูประกอบการเขารวมกิจกรรม Business Matching หรือ Mini Exhibition (2 ครั้ง X
10,000)
- คาออกแบบ ตกแตงสถานที่จัดกิจกรรม Business Matching หรือ Mini Exhibition (100 ตร.ม. X 500 บาท)
- คาจัดทําเอกสารและสื่อประชาสัมพันธกิจกรรม (100 ฉบับ X 70 บาท)
- คาพิธีกรดําเนินรายการ ( 1 คน X 3 วัน X 5,000 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม) (100 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ (100 คน X 1 ชุด X 3 วัน X 500 บาท )
- คาใชจายในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน (อาหารกลางวัน / อาหารวางและเครื่องดื่ม) (30 คน X 1 ครั้ง X 600 บาท)
- คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ และจัดหาเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล (1 งาน X 5,000 บาท)
3. จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูภายในงานโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในระดับประเทศหรือระดับสากล
- คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (100 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 1 ครั้ง X 500 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (100 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 1 ครั้ง X 50 บาท)
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (10 คน X 2 เที่ยว X 1ครั้ง X 2,500 บาท)
- คาตอบแทนวิทยากร (10 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 2,000 บาท)
- คาที่พักวิทยากร (10 คน X 3 วัน X 1,200 บาท)
- คาเอกสารประกอบการสัมมนา (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่ (100 คน X 1 ชุด X 3 วัน X 70 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ (1ชุด X 3 วัน X 5,000 บาท)
- คาพิธีกรดําเนินการสัมมนา (1คน X 3 วัน X 5,000 บาท)
4. สรุปและประเมินผลการจัดงาน
- คาใชจายในการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด (10ชุด X 3 งวด X 300 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ (1 ครั้ง X 2,000 บาท)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
กิจกรรมหลักที่ 4 สรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวยมัลติมีเดียใน
อุตสาหกรรมอาหาร (Chiang Mai Food Storytelling Multimedia)
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

รายการ

คําชี้แจง
จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวนหนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
12,700 1. จัดทํา และนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
ประกอบดวย แผนประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และเกณฑการคัดเลือก
ผูเขารวมกิจกรรม
10,000 - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิทยากร เจาหนาที)่
2,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิทยากร เจาหนาที)่
700 - คาเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจาหนาที)่
162,210 2. ประชาสัมพันธเชิญชวน และรับสมัครผูประกอบการเขารวม
กิจกรรม ผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม
20,000 - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดโครงการ
90,000 - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหว
พรอมเผยแพร VTR
25,000 - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวม
โครงการ
2,850 - คาออกแบบและผลิตแผนพับ ขนาด A3 พับครึ่งเปน A4 พิมพ 4
สี อารตมัน 2 หนา พรอมเผยแพร
4,360 - คาออกแบบและผลิตโปสเตอร ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน 1
หนา พรอมเผยแพร
10,000 - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที
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เว็บไชต
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ครั้ง

10,000

1

วัน
วัน

ครั้ง
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500
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งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

รายการ

10,000 - คาเผยแพรสปอตวิทยุ (เขตตางจังหวัด ระบบ FM)
206,900 3. จัดพิธีเปดตัวกิจกรรม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค และภารกิจ
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
50,000 - คาออกแบบ และตกแตงสถานที่
100,000 - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่
20,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่
5,000
7,200
1,200
14,000
5,000
4,500
774,000

288,000
50,000
48,000
168,000
24,000
180,000
16,000
40,200
30,000
6,000
4,200

- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน)
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาที่พักวิทยากร
- คาเอกสารประกอบการบรรยาย (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร
เจาหนาที)่
- คาพิธีกรดําเนินรายการ
- คาวัสดุอุปกรณ
4. จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของ
ผูประกอบการดานอาหาร โดยการใชวิธี Storytelling ไมนอยกวา
50 คน
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน)
- คาที่พักวิทยากร
- คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
- คาที่พักผูเขารวมอบรม
- คาวัสดุอุปกรณ
5. คัดเลือกผูประกอบการเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 20 คน
- คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
- เอกสารประกอบการคัดเลือก

คําชี้แจง
จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวนหนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)
20
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1
1
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1
1
1
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6
1
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ชุด

1

1
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4
1
2
4
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มื้อ
มื้อ
วัน
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4
4

วัน
วัน

4

วัน

1
2
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มื้อ
มื้อ
ชุด

1
1

วัน
วัน

200
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60
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1
1

1
1

วัน
วัน

วัน
ครั้ง
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500
50
2,500
1,200
1,200
70
5,000
4,500

1,200
2,500
1,200
700
50
750
4,000
500
50
70

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

รายการ

คําชี้แจง
จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวนหนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)

1,292,000 6. จัดกิจกรรมสรางการรับรูตราสินคาและอัตลักษณดวยมัลติมีเดีย
พรอมเผยแพรเรื่องราวผลิตภัณฑผานสื่อดิจิทัล ไมนอยกวา 20 คน
200,000 - คาจางเหมาจัดทํา Identity and Storytelling for digital
Market พรอมเผยแพร
1,080,000 - คาจางเหมาในการสงเสริมและพัฒนาดานการเพิ่มคุณคาและสราง
มูลคาผลิตภัณฑ (ผูเชี่ยวชาญ 1 คน ตอ วิสาหกิจ 4 ราย)
10,000 - คาอาหารกลางวัน (วิทยากร เจาหนาที)่
2,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิทยากร เจาหนาที)่
11,990 7. การติดตามและประเมินผลโครงการสรางการรับรูตราสินคา
และอัตลักษณดวยมัลติมีเดีย (Chiang Mai Food Storytelling
Multimedia)
9,000 - คาใชจายในการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด
A4 พรอมดีวีดี
2,990 - คาวัสดุอุปกรณ
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ชุด
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ชั่วโมง

20
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1
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มื้อ
มื้อ

1
1
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แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง
รายการ

จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
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)
3,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิทยากร เจาหนาที)่ (30 คน X
2 มื้อ X 1 วัน X 50 บาท)
2,100 - คาเอกสารประกอบการประชุม (วิทยากร เจาหนาที)่ (30 เลม
X 70 บาท)
3,000 - คาวัสดุอุปกรณ (1 ครั้ง X 3,000 บาท)
153,000 2. ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับสมัครเขารวมกิจกรรมผาน
ชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม
20,000 - คาเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต กระดานขาว (Web
Board) หรือเว็บสังคมออนไลน (Social Media) (10 เว็ปไซต X
2,000 บาท)
90,000 - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหว
พรอมเผยแพร VTR (90 วินาที X 1,000 บาท)
25,000 - คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวม
โครงการ ( 1ระบบ X 25,000 บาท)
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งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
4,000
4,000
10,000
31,800
20,000
4,000
2,800
5,000
286,300
108,000
18,000
25,000
48,000
12,000
67,500
2,800
5,000

คําชี้แจง
รายการ

จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)
- คาออกแบบและผลิตแผนปลิว ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2
1000 ใบ
4
หนา พรอมเผยแพร (1,000 ใบ X 4 บาท)
- คาจัดทําเอกสารใบสมัครเขารวมกิจกรรม ขนาด A4 พิมพ 4 สี
1000 ชุด
4
อารตมัน 2 หนา (1,000 ชุด X 4 บาท)
- คาเผยแพรสปอตวิทยุ (20 ครั้ง X 500 บาท)
20
ครั้ง
500
3. คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน ไมนอยกวา 30 ราย
- คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ
40
1
มื้อ
1
วัน
500
เจาหนาที)่ (40 คน X 1 มื้อ X 1 วัน X 500 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม คณะกรรมการ
40
2
มื้อ
1
วัน
50
เจาหนาที)่ (40 คน X 2 มื้อ X 1 วัน X 50บาท)
- คาเอกสารประกอบการคัดเลือก (ผูเขารวมกิจกรรม
40
ชุด
70
คณะกรรมการ เจาหนาที)่ (40 ชุด X 70 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ (1 ครั้ง X 5,000 บาท)
1
ครั้ง
5,000
4. จัดฝกอบรมเสริมสรางองคความรูและทักษะในประเด็น
Natural Food ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง
- คาตอบแทนวิทยากร (5 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท 5
6
ชั่วโมง
3
วัน
1,200
- คาเชาที่พักวิทยากร (5 คน X 3 วัน X 1,200 บาท)
5
3
วัน
1,200
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X
5
2
เที่ยว
1
ครั้ง
2,500
2,500 บาท)
- คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่
40
1
มื้อ
3
วัน
400
(40 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 400 บาท)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร
40
2
มื้อ
3
วัน
50
เจาหนาที)่ (40 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท)
- คาที่พักผูเขารวมอบรม (30 คน X 3 วัน X 750 บาท)
30
3
วัน
750
- คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร
40
ชุด
70
เจาหนาที)่ (40 ชุด X 70 บาท)
- คาวัสดุอุปกรณ (1 ครั้ง X 5,000 บาท)
1
ครั้ง
5,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง
รายการ

จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)

3,390,000 5. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกวิสาหกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปดวยกระบวนการธรรมชาติ ไมนอยกวา 8
Man-days
2,640,000 - คาจางเหมาพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวยกระบวน
30
ธรรมชาติ พรอมถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตแกวิสาหกิจ
(30 คน X 8 Manday X 11,000 บาท)
150,000 - คาตรวจวิเคราะห คาทดสอบผลิตภัณฑ ในกระบวนการผลิต
30
ธรรมชาติ (30 คน X 5,000 บาท)
600,000 - คาจัดทําผลิตภัณฑตนแบบและบรรจุภัณฑตนแบบ (30
ผลิตภัณฑ X 4 ตนแบบ X 5,000 บาท)
997,800 6. ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ
400,000 - คาเชาสถานที่พรอมสาธารณูปโภค (500 ตรม. X 800 บาท)
425,000 - คาออกแบบ ผลิต และตกแตงสถานที่ (500 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 (1คน X 3วัน
1
X5,000 บาท)
9,000 - คาจางเหมาเจาหนาที่ประชาสัมพันธ (2คน X 3 วัน X
2
1,500 บาท)
12,000 - คาจางเหมาเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา (2 คน X 3 วัน X
2
2,000 บาท)
1,800 - คาจางเหมาเจาหนาที่ตรวจนับจํานวนผูชมงาน (2 คน X 3 วัน
2
X 300 บาท)
60,000 - คาจางเหมาเจาหนาที่จัดเก็บขอมูลแบบประเมินผลการจัดงาน
(3 วัน X 400 ขอมูล X50 บาท)
15,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม Business
100
Matching) (100 คน X 3 วัน X50 บาท)

8

Man-day

11,000

5,000
30 ผลิตภัณฑ

4

ตนแบบ

5,000

500
500

ตร.ม
ตร.ม

800
850

1

ครั้ง

15,000

3
3
3

วัน
วัน
วัน

1,000
3,000
5,000

3

วัน

1,500

3

วัน

2,000

3

วัน

300

3

วัน

3

วัน

400

ขอมูล

50
50

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง
รายการ

จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)
400
ชุด
35

14,000 - คาออกแบบและจัดทําเอกสารขอมูลรานคาที่รวมแสดงและ
จําหนายสินคาภายในงาน ขนาด A 4 พิมพ 4 สี กระดาษอารตมัน
(400 ชุด X 35 บาท)
4,000 - คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ
/ ผลลัพธ (400 ชุด X 10 บาท)
15,000 - คาวัสดุอุปกรณ (1ชุด X 3 วัน X 5,000 บาท)
118,000 7. จัดกิจกรรมสรางเครือขาย จํานวน 1 วัน
36,000 - คาตอบแทนวิทยากร (เสวนา) (5 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท
25,000 - คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่
(50 คน X 1 มื้อ X 500 บาท)
5,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร
เจาหนาที)่ (50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท)
6,000 - คาเชาที่พักวิทยากร (5 คน X 1 วัน X 1,200 บาท)
30,000 - คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) (5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X
3,000 บาท)
3,500 - คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร
เจาหนาที)่ (50 คน X 70 บาท)
9,000 - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ
4 สี พรอมดีวีดี จํานวน 10 ชุด (10 ชุด X 3 งวด X 300
บาท)
3,500 - คาวัสดุอุปกรณ (1ครั้ง X 3,500 บาท)

400

ชุด

10

1

ชุด

5
50

6
1

ชั่วโมง
มื้อ

50

2

มื้อ

50

5
5

1
2

วัน
เที่ยว

1,200
3,000

3

วัน

5,000
1,200
500

1

ครั้ง

50

70
10

ชุด

1

ครั้ง

3

งวด

300

3,500

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการของตลาด AEC
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

คําชี้แจง
ป 2563

รายการ

4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

คําชี้แจง
ป 2563
40,000
8,000
2,800
3,433,500
2,400,000
570,000
450,000
9,000

รายการ
- คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่
- คาเอกสารประกอบการอบรม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)่
4.2 ถายทอดองคความรู /ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจนเกิดผลิตภัณฑใหม/ผลิตภัณฑเดิมไดรับการปรับปรุง
ใหกับวิสาหกิจที่ไดรับการคัดเลือก
- คาจางเหมาพัฒนาผลิตภัณฑใหมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมพรอมถายทอดแกวิสาหกิจ อยางนอย 8 Man-day ( 30 คน X
80,000 บาท )
- คาตรวจวิเคราะห คาทดสอบผลิตภัณฑ หรือคาจัดทําตนแบบผลิตภัณฑ พรอมบรรจุภัณฑที่เหมาะสม ( 30 คน X 19,000
บาท )
คาจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ 30 ผลิตภัณฑ ๆ ละ 5 ตนแบบ ๆ ละ 3,000 บาท ( 30 ผลิตภัณฑ X 5 ตนแบบ X 3,000 บาท )
- 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 )

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
กิจกรรมหลักที่ 7 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตามความตองการของตลาดเปาหมาย
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

คําชี้แจง
ป 2563

รายการ

3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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 )

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

คําชี้แจง
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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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 )

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
ผลผลิต : 1.จํานวนตนแบบวิธีการเตรียมสารสกัดหยาบไดอยางเหมาะสม ไมนอยกวา ๑ ตนแบบ
๒.จํานวนสารสกัดหยาบจากลูกเดือยที่มีคุณภาพ ไมนอยกวา ๑๐ กรัม
๓.จํานวนขอมูลรายงานผลการพัฒนาสารสกัดหยาบลูกเดือยที่ใหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส มีผลการทดสอบความคงตัวซึ่ง
สามารถกําหนดวันหมดอายุของสารสกัด ไมนอยกวา ๑ รายงาน
โครงการ :การสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย
กิจกรรมหลักที่ ๑ : การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบสารสกัด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

- คาจางเหมาจัดเตรียมสารสกัดหยาบ
- คาจางเหมาพัฒนาคุณภาพสารสกัดหยาบ
กิจกรรมหลักที่ ๒ : การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสารสกัดที่มีคุณภาพ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

- คาจางเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสารสกัดและการวิเคราะหความคงตัวของผลิตภัณฑ
- คาจางเหมาการทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากสารสกัด
กิจกรรมหลักที่ ๓ : การออกแบบบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

- คาจางเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

๑,๔๐๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓๕๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐ จํานวน 1 งาน x ๒๕๐,๐๐๐ บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ ๔ : การถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑตนแบบสูเชิงพาณิชยใหแกผูประกอบการ ผานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

- คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่อบรม
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
- คาจางเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
- คาอาหารกลางวันผูเขาอบรม
- คาอาหารกลางวันวิทยากรและคณะทํางาน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขาอบรม
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มวิทยากร

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕,๒๐๐
๒๕,๒๐๐
๗,๒๐๐ จํานวน ๒ คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท
๑๘,๐๐๐ จํานวน ๑๐ คน x ๓ ชั่วโมง x 600 บาท
๒๒๔,๘๐๐
๑๙๖,๐๐๐
๘๐,๐๐๐ จํานวน ๑ งาน x ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๖,๐๐๐ จํานวน ๑ งาน x ๑๖,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ งาน x ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๘,๘๐๐
๑๘,๐๐๐ จํานวน ๖๐ คน x ๓00 บาท
๓,๖๐๐ จํานวน ๑๒ คน x ๓00 บาท
๖,๐๐๐ จํานวน ๖๐ คน x ๒ มื้อ x ๕0 บาท
๑,๒๐๐ จํานวน ๑๒ คน x ๒ มื้อ x ๕0 บาท

ลําดับความสําคัญ 21
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang
Mai Creative Innovation)
15,000,000 บาท
กิ จ กรรมสร า งสตาร ท อั พ รุ น ใหม ด ว ยนวั ต กรรมเชิ ง สร า งสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
4,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค (Chiang
Mai Creative Innovation Product)
4,500,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงและสร า งโอกาสทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ
นวั ต กรรมเชิ ง สร า งสรรค “เทศกาลเชี ย งใหม น วั ต กรรมเชิ ง
สรางสรรค” (Chiang Mai Creative Innovation Festival)
4,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจ กรรมสงเสริมอัต ลักษณและร อยเรี ยงเรื่ องราวเพื่อสร างมูล คา
สินคา Gift & Lifestyle ดวยมัลติมีเดีย (Identity and Storytelling
for Digital Market)
2,500,000 บาท
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
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ชื่อโครงการ : ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation)
วงเงิน 15,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
วงเงิน 4,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Product)
วงเงิน 4,500,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
“เทศกาลเชียงใหม่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์”
(Chiang Mai Creative Innovation Festival)
วงเงิน 4,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่าสินค้า Gift & Lifestyle
ด้วยมัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital Market)วงเงิน 2,500,000บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สถานที่ติดต่อ : 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-245361-2
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
จากการที่รัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) โดยหนึ่งในประเด็น
สาคัญ คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เป็น
ภาคส่วนที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อน ขีดความสามารถให้ประเทศก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวัง
และสามารถแข่งขันได้ ในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อใช้
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยให้ ค วามส าคั ญ กับ การน าข้ อได้ เ ปรีย บ เช่ น ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้สามารถแข่งขัน
ได้ ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
SMEs เป้าหมาย มุ่งเน้นในด้านเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาและยกระดับความเป็นมาตรฐาน
(Standard) และเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการ โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม (Innovation) ผสมผสานกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวที
โลก
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เมื่อพิจารณาในบริบทของท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งส่งเสริมและพั ฒนาการใช้
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น มา ต่อยอดในการผลิ ตอย่างมีคุณค่า บนพื้นฐานของการศึกษาความต้องการของตลาดเพื่ อ
เชื่อมโยงสู่ตลาดเป้าหมายอย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิ ดการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้
โดดเด่น มีคุณค่าและมูลค่า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากใน
ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ตลอดจนสามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Tourism) ซึ่งเป็นตาแหน่งการพัฒนาใหม่ (New Positioning) ของจังหวัดได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีความ
พยายามของทุกภาคส่วนที่เป็นกาลังสาคัญในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในระดับประเทศ โดยดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและมีเอกลักษณ์โ ดดเด่นของแต่ละจังหวัดเพื่อ สร้างการพัฒนา
เศรษฐกิจและดึงดูดให้เกิดการลงทุน
ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน จึ ง ได้ ให้ ค วามส าคัญ กับ การยกระดั บอุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ ในพื้นที่ จัง หวัด เชี ยงใหม่ โดยการสร้า ง
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการทาธุรกิจสูง แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้ นและตรงกับความ
ต้องการของตลาด การนาเสนอเรื่องราวของความเป็นล้านนาผ่านมุมมองของธุรกิจผลิตภัณ ฑ์ที่มีเรื่องราวและการ
ออกแบบที่มี ลั กษณะพิเศษ เป็ น งานเทศกาลที่มี เอกลั กษณ์ใ นแบบล้ านนาที่ส ามารถประชาสั มพั นธ์ความคิ ด
สร้างสรรค์และการนานวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างความเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในภูมิภาคเชื่อมโยงสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพต่อไป
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
รัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยหนึ่งในประเด็นสาคัญ คือ การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
วิสาหกิจชุมชน เป็นภาคส่วนสาคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้
ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่
มีการขับเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรม
ทิศทางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) ได้มุ่งเน้นให้
ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้
เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มใน 2 แนวทาง High Tech (นวัตกรรมและเทคโนโลยี) และ High
Touch (ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ) สอดรับกับความพยายามทุกภาคส่วนที่เป็นกาลังสาคัญในการ
ผลักดันให้กลุ่มภาคเหนือตอนบน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคเหนือ โดยดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งที่
โดดเด่นของแต่ละจังหวัดเป็นแรงขับเลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่
การแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบันกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการแต่ละราย มักจะมุ่งเน้นการแข่งขัน
ด้านราคาเป็นที่ตั้ง โดยยังไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าของตนเองอย่างแท้จริง
เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นธุร กิจขนาดกลางและเล็ก ยังขาดความพร้อมด้านเงินลงทุนบุคลากร
รวมถึงองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จึงยังไม่สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสูงได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่งในการที่จะต้องผลักดันให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยภาคเหนือมีต้นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เมื่อนาไปใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อจังหวัด อีกทั้งยังสามารถรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ของที่
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ระลึก ของฝากได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น จึงเล็ งเห็ นถึงความส าคัญของการพัฒ นานวัตกรรมในสินค้า อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ที่จะต้องอาศัยโครงการนาร่องที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อจุดประกาย สร้างจิตสานึก และ
สร้างความเข้มแข็ง เพื่อต่อยอดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกลไกของธุรกิจต่อไป จากประเด็นดังกล่าว ภาครัฐได้
แสดงเจตจานงที่ชัดเจนในการให้ความสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมโดยมีนโยบายที่จะเร่งส่ งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องความยั่งยืนในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ในภาคเหนือต่อไป
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) :
1. ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จานวนมาก มีการแข่งขันด้วยการลอกเลียนแบบและตัด
ราคา เพราะยังขาดองค์ความรู้ในการสร้างผลงานที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง
2. ขาดการส่งเสริมด้านนวัตกรรมให้ธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในกลุ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อ ยกระดั บ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้น ที่จังหวั ดเชียงใหม่ ด้ว ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
2. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 1 1. จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน
กิจกรรมหลักที่ 2 1. จ านวนวิ ส าหกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 3 1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50 ราย
กิจกรรมหลักที่ 4 1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
Gift & Lifestyle สู่ตลาดดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 20 ราย

๔
(๔.๒) ผลผลิต
กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่
1
กิจกรรมหลักที่
2
กิจกรรมหลักที่
3
กิจกรรมหลักที่
4

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จ านวนผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งทั ก ษะเพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน
1. จ านวนวิส าหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ห รือปรับปรุงผลิ ตภัณฑ์เดิมด้ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ราย
2. จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับการปรับปรุงด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์
1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่ อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50
ราย
1. จ านวนวิส าหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle สู่ตลาดดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 20 ราย

(๔.๓) ผลลัพธ์
กิจกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 1 1. ร้อยละ 5 ของจานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะมีความ
พร้อมในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 2 1. ร้อยละ 70 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 30
กิจกรรมหลักที่ 3 1. ร้อยละ 5 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดเกิด
การเจรจาจับคู่ธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 4 1. ร้อยละ 80 ของจานวนผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ที่ได้รับการเผยแพร่อัตลักษณ์
และเรื่องราวสู่ตลาดดิจิทัล
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. ผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ที่สามารถนาไปการพัฒนาความสามารถการแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ สามารถผลิต
สินค้าได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑ์สามารถรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่
เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถผลิตและจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน
3. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการที่เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้แก่ภาคเหนือ และมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจพื้นที่เพิ่มขึ้น และจังหวัดมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี

๕
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย.
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กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
งบประมาณ 4,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. วางแผนการดาเนินกิจกรรม

2. เปิดรับสมัครรับสมัครผู้ประกอบการใหม่

ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม
3. จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “3 Days Chiang
Mai Startup” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ

เรียนรู้ชีวิต Startup
4. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการ (Workshop)
ในหัวข้อ “60 Hr. Training for Chiang


Mai Startup”
5. จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ในหัวข้อ “48 Hr. Business Model”
6. จัดศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เพิ่มประสบการณ์
7. จั ด กิ จ กรรม “1 Days
Startup
Pitching” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาเสนอ
แผนกลยุทธ์แก่นักลงทุน

ก.ค. - ก.ย.
63




๖
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย.
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กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Product)
งบประมาณ 4,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

2. รับสมัครวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 100 ราย
และคัดเลือกให้เหลือ ไม่น้อยกว่า 50 ราย

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบ
การผลิตและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
3.1 การบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

(Workshop) เพื่อให้ได้แนวคิด (Ideation)
ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
3.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ต่าง
ภูมิภาค) ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
4. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์


เดิม ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์
5. จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิด
การดาเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่ง
เป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ จานวน 1 ครั้ง
1 วัน

ก.ค. - ก.ย.
63



๗
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
“เทศกาลเชียงใหม่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์” (Chiang Mai Creative Innovation Festival)
งบประมาณ 4,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. จั ด หาสถานที่ น าเสนอรู ป แบบและ

กาหนดแผนการดาเนินการจัดงาน
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดงานผ่าน

ช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
3. จั ด กิจ กรรมภายในงาน Chiang Mai
Creative
Innovation
Festival
ประกอบด้วย
3.1 การจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ
และธุ ร กิ จ สตาร์ ท อั พ รวมถึ ง หน่ ว ยงานใน
เครือข่าย โดยมีวิสาหกิจเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า
50 ราย
3.2 การสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ ที่ น าเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์
3.3 การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ สร้ า ง
พื้ น ที่ ใ ห้ ส ตาร์ ท อั พ และนั ก สร้ า งสรรค์ ได้

ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่ ส าธารณะให้ แ ก่ ผู้ ที่
สนใจในหัวข้อต่างๆ
3.4 การจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การจับคู่
ทางธุรกิจ (Business Matching), Idea
Pitching, การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech
Transfer)
3.5 ตลาดสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี และ
สินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ทาให้เกิดการขายเพื่อทดสอบตลาดและการ
ซื้อขายจริง
3.6 กิ จ กรรมหรื อ อี เ วนท์ อื่ น ๆ เช่ น ทั ว ร์
สถาปัตยกรรม งานแสดงดนตรีร่วมสมัย การ
สร้างเครือข่ายต่างๆ
4. สรุปและประเมินผลการจัดการจัดงาน



๘
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค.
ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย.
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กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่าสินค้า Gift & Lifestyle ด้วย
มัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital Market)
งบประมาณ 2,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1. จั ด ท าและน าเสนอแผนการด าเนิ น งาน
ภาพรวมของกิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย แผน

ประชาสั ม พั น ธ์ โครงสร้ า งการบริ ห ารงาน
กิ จ กรรม กรอบแนวคิ ด ในการด าเนิ น งาน
และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สารต่ า งๆ ที่

เหมาะสม
3 . จั ด พิ ธี เ ปิ ด ตั ว กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ชี้ แ จ ง

วั ต ถุ ป ระสงค์ ภารกิ จ ขั้ น ตอนการด าเนิ น
กิจกรรม
4. จั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจของวิสากิจในกลุ่มสินค้า Gift &

Lifestyle โดยการใช้วิธี Storytelling ไม่
น้อยกว่า 100 ราย
5. คัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน

20 ราย
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และร้อย
เรี ย งเรื่ องราวเพื่ อเพิ่ มคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ใน
กลุ่มสินค้า Gift & Lifestyle สู่ตลาดดิจิทัล


และเผยแพร่เรื่องราวผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อดิจิทัล
ไม่น้อยกว่า 20 ราย
7. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น

กิจกรรม
(๖) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

๙
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนิ น การได้ทัน ที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
(1) มีการสรุ ป ผลการอบรม สั ม มนา พร้อ มทั้ งถอดบทเรี ยนที่ไ ด้จ ากการอบรมสั ม มนา และมี การ
เผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
(2) มีการจัดทารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ใน
การพัฒนาโครงการในปีต่อๆไป
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
-

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)
กิจกรรมหลักที่ 1 สรางสตารทอัพรุนใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง
รายการ

4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
12,700
10,000
2,000
700
115,000
4,000
1,000
10,000
10,000
70,000
20,000
240,500
90,000
9,000
108,000
25,000
5,000
3,500

1. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
- คาอาหารกลางวัน ( 10 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 10 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )
- คาเอกสารประกอบการประชุม ( 10 คน X 1 ชุด X 70 บาท )
2. เปดรับสมัครรับสมัครผูประกอบการใหมในอุตสาหกรรมสรางสรรคเขารวมกิจกรรม
- คาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ( 1ครั้ง X 4,000 บาท )
- คาแผนปลิวขนาด A4 4 สี อารตมัน 80 แกรม 2 หนา ( 500 ใบ X 2 บาท )
- คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1เรื่อง X 10,000 บาท )
- คาเผยแพรสปอตวิทยุ (เขตตางจังหวัด ระบบ FM) ( 20 ครั้ง X 500 บาท )
- คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอมเผยแพร VTR ( 70 วินาที X 1,000 บาท )
- คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดโครงการ ( 10 เว็บไซต X 2,000 บาท )
3. จัดฝกอบรมในหัวขอ “3 Days Chiang Mai Startup” เพื่อสรางแรงบันดาลใจ และเรียนรูชีวิต Startup
- คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 60 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 60 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )
- คาตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 3 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )
- คาวัสดุอุปกรณ ( 1ครั้ง X 5,000 บาท )
- คาเอกสารประกอบการอบรม ( 50 คน X 70 บาท )

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
1,488,100
720,000
315,000
45,000
120,000
225,000
50,000
6,000
5,000
2,100
1,507,350
576,000
252,000
36,000
96,000
180,000
50,000
6,000
216,000

คําชี้แจง
รายการ

4. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวขอ “60 Hr. Training for Chiang Mai Startup”
- คาตอบแทนวิทยากร ( 10 คน X 10 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )
- คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 45 คน X 10 วัน X 700 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที่) ( 45 คน X 2 มื้อ X 10 วัน X 50 บาท )
- คาที่พักวิทยากร ( 10 คน X 1 หอง X 10 วัน X 1,200 บาท )
- คาที่พักผูเขารวมอบรม ( 30 คน X 10 วัน X 750 บาท )
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )
- คาหนังสือคูมือสําหรับผูเขารวมอบรม ( 30 คน X 1 เลม X 200 บาท )
- คาวัสดุอุปกรณ ( 1ครั้ง X 5,000 บาท )
- คาเอกสารประกอบการอบรม ( 30 คน X 70 บาท )
5. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวขอ “48 Hr. Business Model”
- คาตอบแทนวิทยากร ( 10 คน X 8 วัน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )
- คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 45 คน X 8 วัน 700 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที่) ( 45 คน X 2 มื้อ X 8 วัน X 50 บาท )
- คาที่พักวิทยากร ( 10 คน X 8 วัน X 1 หอง X 1,200 บาท )
- คาที่พักผูเขารวมอบรม ( 30 คน X 8 วัน X 750 บาท )
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )
- คาหนังสือคูมือสําหรับผูเขารวมอบรม ( 30 คน X 1 เลม X 200 บาท )
- 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 )

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

1.1.3 คาวัสดุ

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป 2562
ป 2563
รายการ
(ถามี)
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 )

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation Product)
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง
รายการ

4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
182,310 1. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
15,000 - คาอาหารกลางวัน (ประชุมวางแผนการดําเนินงาน) ( 10 คน X 1 มื้อ X 3 ครั้ง X 500 บาท )
3,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ประชุมวางแผนการดําเนินงาน) ( 10 คน X 2 มื้อ X 3 ครั้ง X 50 บาท )
2,100 - คาเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการดําเนินงาน ( 10 คน X 1 ชุด X 3 ครั้ง X 70 บาท )
20,000 - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดโครงการ ( 10 เว็บไซต X 500 บาท )
90,000 - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอมเผยแพร VTR ( 90 วินาที X 1 ครั้ง 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 ครั้ง X 10,000 บาท )
10,000 - คาเผยแพรสปอตวิทยุ (เขตตางจังหวัด ระบบ FM) ( 20 ครั้ง X 500 บาท )
132,000 2. รับสมัครวิสาหกิจ ไมนอยกวา 100 ราย และคัดเลือกใหเหลือ ไมนอยกวา 50 ราย เพื่อเขารวมกิจกรรม
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 ครั้ง X 5,000 บาท )
1,114,000 3. จัดฝกอบรมใหความรูการพัฒนารูปแบบการผลิตและความรูอื่นที่เกี่ยวของใหกับกลุมเปาหมาย
3.1 การบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับการสรางสรรค และการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อใหไดแนวคิด (Ideation) ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑที่ชัดเจน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
250,000
50,000
35,000
216,000
30,000
36,000
5,000

คําชี้แจง
รายการ

- คาอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที)่ ( 100 คน X 1 มื้อ X 5 วัน X 500 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที่) ( 100 คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท )
- คาเอกสารประกอบการอบรม ( 100 คน X 5 ครั้ง X 70 บาท )
- คาตอบแทนวิทยากร ( 6 คน X 6 ชั่วโมง X 5 วัน X 1,200 บาท )
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 6 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )
- คาที่พักวิทยากร ( 6 คน X 1 หอง X 5 วัน X 1,200 บาท )
- คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง 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 ครั้ง X 70 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. ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม ไมนอยกวา 50 ผลิตภัณฑ
40,000 - คาอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพรอมและกํากับติดตามการใหคําปรึกษาแนะนํา) ( 10 คน X 1 มื้อ X 8 ครั้ง X 500 บาท )
8,000 - คาอาหารวาง (ประชุมเตรียมความพรอมและกํากับติดตามการใหคําปรึกษาแนะนํา) ( 10 คน X 2 มื้อ X 8ครั้ง X 50 บาท )
5,600 - คาเอกสารประกอบการประชุม ( 10 คน X 1 ชุด X 8 ครั้ง 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 ครั้ง X 2,500 บาท )
1,690 - คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 1,690 บาท )
9,000 - คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี ( 10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท )

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)
กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค “เทศกาลเชียงใหมนวัตกรรมเชิงสรางสรรค”
(Chiang Mai Creative Innovation Festival)
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563

คําชี้แจง
รายการ

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00
30,000.00
30,000.00
319,250.00
20,000.00
35,000.00
5,000.00
36,000.00
15,000.00
22,500.00
48,000.00
30,000.00
9,000.00
30,000.00
10,000.00
30,000.00
2,500.00
15,000.00

1. จัดหาสถานที่ นําเสนอรูปแบบและกําหนดแผนการดําเนินการจัดงาน
- คาออกแบบ รูปแบบ แนวคิดการจัดงาน พรอมทั้งจัดทําแผนการดําเนินงาน ( 1 งาน X 30,000 บาท )
2. ประชาสัมพันธเชิญชวนการจัดงานผานชองทางสื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม
- คาออกแบบและเผยแพรประชาสัมพันธสื่อประชาสัมพันธผานเว็บไซต กระดานขาว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน (Social Media) ( 10
เว็บไซต X 2,000 บาท )
- คาประชาสัมพันธเผยแพรสื่อประชาสัมพันธผานสถานีโทรทัศน ( 1 ครั้ง X 35,000 บาท )
- คาออกแบบและผลิตสปอตวิทยุ 1 เรื่อง 2 เสียง ความยาวสปอต ไมนอยกวา 30 วินาที ( 1 เรื่อง X 2 เสียง X 5,000 บาท )
- คาใชจายในการเผยแพรสปอต ทางสถานีวิทยุ ( 2 สถานี X 30 วัน X 2 ครั้ง/วัน X 300 บาท )
- คาออกแบบและผลิตแผนปลิว ขนาด A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา พรอมเผยแพร ( 1,000 ใบ X 15 บาท )
- คาออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ (โปสเตอร) ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน พรอมเผยแพร ( 500 ชุด X 45บาท )
- คาออกแบบและประชาสัมพันธผานจอ LED ชวงกอนงานและระหวางการจัดงาน ( 6 จุด X 8,000 บาท )
- คาออกแบบและผลิตสื่อปาย J-Flag (ธงญี่ปุน) พิมพ 2 ดาน 4 สี ขนาด 0.5 x 1.5 เมตร พรอมติดตั้ง ( 20 จุด X 1,500 บาท )
- คาออกแบบและผลิตสื่อโฆษณากลางแจง ขนาด 3 x 1.80 เมตร พรอมติดตั้งและรื้อถอน ( 6 จุด X 1,500 บาท )
- คาออกแบบและผลิตสื่อโฆษณากลางแจง ขนาด 9 x 12 เมตร พรอมติดตั้งและรื้อถอน ( 1 จุด X 30,000 บาท )
- คาเชาสถานที่ ( 1 ครั้ง X 10,000 บาท )
- คาออกแบบ ผลิต อุปกรณตกแตงสถานที่จัดงาน ( 1 ครั้ง X 30,000 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 50 คน X 1 มื้อ X 50 บาท )
- คาของที่ระลึกสื่อมวลชน / ผูรวมงาน ( 50 คน X 1 มื้อ X 3 ครั้ง X 300 บาท )

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563
5,000.00
5,000.00
1,250.00
3,639,950.00
2,000,000.00
1,200,000.00
30,000.00
9,000.00
21,000.00
15,000.00
12,000.00
18,000.00
45,000.00
21,600.00
15,000.00
3,600.00
78,750.00
1,500.00
45,000.00
35,000.00
3,000.00
12,000.00
15,000.00
2,500.00
9,000.00
4,500.00
15,000.00
10,000.00
3,500.00
5,000.00
10,000.00

คําชี้แจง
รายการ
- คาพิธีกรดําเนินการแถลงขาว ( 1 คน X 5,000 บาท )
- คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000 บาท )
- คาเอกสารประกอบการแถลงขาว ( 50 ชุด X 25 บาท )
3. จัดกิจกรรมภายในงาน Chiang Mai Creative Innovation Festival
- คาเชาสถานที่จัดงานพรอมสาธารณูปโภค ( 1,000 ตร.ม X 2,000 บาท )
- คาออกแบบ ผลิต และตกแตงสถานที่ ( 1,000 ตร.ม X 1,200 บาท )
- คาจางเหมารื้อถอนสิ่งกอสรางภายในงาน ( 1 ครั้ง X 30,000 บาท )
- คาจางเหมาทําความสะอาด ( 3 วัน X 3,000 บาท )
- คาเชาเครื่องเสียงสําหรับกิจกรรมระหวางงาน พรอมผูควบคุม ( 3 วัน X 7,000 บาท )
- คาจัดหาพิธีกรดําเนินรายการตลอดชวงกิจกรรม ( 1 คน X 3 วัน X 5,000 บาท )
- คาจัดหาเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ( 2 คน X 3 วัน X 2,000 บาท )
- คาจัดหาเจาหนาที่ดูแลระบบไฟฟา ( 3 คน X 3 วัน X 2,000 บาท )
- คาของรางวัลกิจกรรมสงเสริมการตลาด ( 3 วัน X 15,000 บาท )
- คาตอบแทนวิทยากร ( 3 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท )
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน) ( 3 คน X 2 เที่ยว X 2,500 บาท )
- คาที่พักวิทยากร ( 3 หอง X 1,200 บาท )
- คาวัสดุอุปกรณประกอบการสาธิต / ทดลองของผูที่สนใจ ( 25 ชุด/หลักสูตร X 9 หลักสูตร 350 บาท )
- คาอาหารวาง (Business Matching) ( 30 ชุด X 50 บาท )
- คาใชจายในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน (อาหารกลางวัน / อาหารวางและเครื่องดื่ม)( 50 คน X 2 ครั้ง X 450 บาท )
- คาใชจายในการจัดทําเอกสารขอมูลรานคาที่รวมแสดงและจําหนายสินคาภายในงาน ( 500 ชุด X 70 บาท )
- คาใชจายในการจัดจางเจาหนาที่ พรอมเครื่องตรวจนับจํานวนผูชมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน ( 3 วัน X 1,000 บาท )
- คาใชจายในการจัดพิมพแบบฟอรม/แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ และจัดจางเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล ( 1 งาน X 12,000 บาท )
- คาออกแบบ ตกแตงพื้นที่พิธีเปด ( 1 ครั้ง X 15,000 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ ( 50 ชุด X 50 บาท )
- คาใชจายในการออกแบบ และผลิตการดเชิญแขกผูมีเกียรติ ( 150 ใบ X 60 บาท )
- คาของที่ระลึกสําหรับประธานในพิธีเปด ( 3 ชิ้น X 1,500 บาท )
- คาของที่ระลึกสําหรับสื่อมวลชนและผูรวมงาน ( 50 ชิ้น X 300 บาท )
- คาการแสดงพิธีเปดงาน ( 1 ชุด X 10,000 บาท )
- คาเชาชุดโซฟาสําหรับประธานในพิธีเปด ( 1 ชุด X 3,500 บาท )
- คาเชาเกาอี้สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ ( 50 ชุด X 100 บาท )
- คาจางเหมาบุคลากร เจาหนาที่อํานวยความสะดวกตางๆ ( 1 งาน X 10,000 บาท )

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

ป 2563

คําชี้แจง
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 ครั้ง X 1,800 บาท )

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)
กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมอัตลักษและรอยเรียงเรื่องราวเพื่อ
สรางมูลคาสินคา Gift & Lifestyle ดวยมัลติมีเดีย
(Identity and Storytelling for Digital Market)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง
รายการ

จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)

2,500,000

1. งบดําเนินงาน

2,500,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

2,500,000
2,500,000
2,500,000
12,700 1. จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบดวย แผน
ประชาสัมพันธ โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน และ
เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม
10,000
2,000
700
162,210
20,000
90,000
25,000
2,850
4,360
10,000
10,000
203,400
50,000
100,000

- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการดําเนินงาน
2. ประชาสัมพันธเชิญชวน และรับสมัครผูประกอบการเขารวมกิจกรรม ผานชองทาง
สื่อสารตางๆ ที่เหมาะสม
- คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดโครงการ
- คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอมเผยแพร VTR
- คาจัดทําระบบการลงทะเบียนออนไลนเพื่อรับสมัครผูเขารวมโครงการ
- คาออกแบบและผลิตแผนพับ ขนาด A3 พับครึ่งเปน A4 พิมพ 4 สี อารตมัน 2 หนา พรอม
เผยแพร
- คาออกแบบและผลิตโปสเตอร ขนาด A3 พิมพ 4 สี อารตมัน 1 หนา พรอมเผยแพร
- คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที
- คาเผยแพรสปอตวิทยุ (เขตตางจังหวัด ระบบ FM)
3. จัดพิธีเปดตัวกิจกรรม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค และภารกิจขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
- คาออกแบบ และตกแตงสถานที่
- คาอาหารกลางวัน

10
10

1
2
10

มื้อ
มื้อ
ชุด

10 เว็บไชต
90
วินาที
1
ระบบ
1,000
ใบ

200

1
1

1

วัน
วัน

ครั้ง

2
2

ครั้ง
ครั้ง

500
50
70

2,000
1,000
25,000
2.85

1,000
1
20

ใบ
ครั้ง
ครั้ง

4.36
10,000
500

1
1

งาน
มื้อ

50,000
500

1

วัน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
20,000
5,000
7,200
1,200
14,000
5,000
1,000
744,000
216,000
50,000
36,000
180,000
36,000
225,000
1,000
73,700
55,000
11,000
7,700
1,292,000

คําชี้แจง
รายการ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน)
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาที่พักวิทยากร
- คาเอกสารประกอบการบรรยาย
- คาพิธีกรดําเนินรายการ
- คาวัสดุอุปกรณ
4. จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของวิสากิจในกลุมสินคา Gift &
Lifestyle โดยการใชวิธี Storytelling ไมนอยกวา 100 ราย
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน)
- คาที่พักวิทยากร
- คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
- คาที่พักผูเขารวมอบรม
- คาวัสดุอุปกรณ
5. คัดเลือกวิสาหกิจเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 ราย
- คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
- เอกสารประกอบการคัดเลือก
6. จัดกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวเพื่อเพิ่มคุณคา และมูลคาในกลุม
สินคา Gift & Lifestyle สูตลาดดิจิทัล และเผยแพรเรื่องราวผลิตภัณฑผานสื่อดิจิทัล ไม
นอยกวา 20 ราย

จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)
200
2
มือ้
1
วัน
50
1
2
เที่ยว
2,500
1
6
ชั่วโมง
1
วัน
1,200
1
1
วัน
1
ครั้ง
1,200
200
ชุด
70
1
1
วัน
5,000
1
ครั้ง
1,000

10
10
10
120
120
100

6
2
3
1
2
3
1

ชั่วโมง
เที่ยว
วัน
มื้อ
มื้อ
วัน
ครั้ง

3

วัน

3
3

วัน
วัน

110
110

1
2
110

มื้อ
มื้อ
ชุด

1
1

วัน
วัน

200,000 - คาจางเหมาจัดทํา Identity and Storytelling for digital Market พรอมเผยแพร
1,080,000 - คาจางเหมาในการสงเสริมและพัฒนาดานการเพิ่มคุณคาและสรางมูลคาผลิตภัณฑ
(ผูเชี่ยวชาญ 1 คน ตอ วิสาหกิจ 4 ราย)
10,000 - คาอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพรอมและกํากับติดตามการสงเสริมและพัฒนาฯ)

20
5

1
3

ชุด
ชั่วโมง

3

20

1

มื้อ

1

ครั้ง

500

2,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ประชุมเตรียมความพรอมและกํากับติดตามการสงเสริมและ
พัฒนาฯ)

20

2

มื้อ

1

ครั้ง

50

man-day 20

1,200
2,500
1,200
500
50
750
1,000
500
50
70

ราย

10,000
1,200

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป 2562
ป 2563
รายการ
จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(ถามี)
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)
11,990 7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
9,000 - คาใชจายในการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พรอมดีวีดี
10
ชุด
3
งวด
300
2,990 - คาวัสดุอุปกรณ
1
ครั้ง
2,990

ลําดับความสําคัญ 8
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ

2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวาง
จังหวัดเชียงใหมและจั งหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand
Innovation Center : Chiang Mai Chapter)
18,500,000 บาท
กิจกรรมยกระดับความเปนผูนําทางดานการถนอมสินคาเกษตรและ
อ า ห า ร ด ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ล า ส ม า ( PlasmaTechnology for
Agricultural and Food Product)
6,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิ จ กรรมเชี ย งใหม ผู นํ า อุ ต สาหกรรมอาหารสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ
(Chiang Mai Food for Aging Hub)
7,500,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับ
อุตสาหกรรม และการคา การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน
(Mie-Thai Innovation Carnival 2020)
5,000,000 บาท
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

1
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 8
ชื่อโครงการ : พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดมิเอะ
ประเทศญี่ปุ่น (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter)
วงเงิน 18,500,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับความเป็นผู้นาทางด้านการถนอมสินค้าเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า
(Plasma Technology for Agricultural and Food Product)
วงเงิน 6,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 เชียงใหม่ผู้นาอุตสาหกรรมอาหารสาหรับผู้สูงอายุ
(Chiang Mai Food for Aging Hub)
วงเงิน 7,500,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายโอกาสทางการตลาดและความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการค้า
การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น
(Mie-Thai Innovation Carnival 2020)
วงเงิน 5,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สถานที่ติดต่อ : 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-245361-2
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ข้อที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน ข้อที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย
การค้า การลงทุน (และการค้าชายแดน) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร การ
ผลิต สินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

2
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ภูมิภาคเหนือเป็นภาคที่มีฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากแหล่งที่
หลากหลายทั้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการผลิ ต การบริโ ภค การลงทุน
ภาคเอกชน ไปจนถึงภาคการส่งออก จากข้อมูลรายงานเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๑ ของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย พบว่า เศรษฐกิจภาคเหนือมีความทรงตัวโดยเกษตรกรมีรายได้ช ะลอลง การผลิ ตลดลง
ภาคอุตสาหกรรม การส่งออกและการท่องเที่ยวชะลอการขยายตัว การการบริโภคมีความทรงตัวและกาลังซื้อ
ไม่เ ข้ม แข็ ง ในขณะที่ ภ าคการผลิ ตอาหารโดยเฉพาะด้ านเกษตรแปรรูป และข้ าวมีก ารขยายตัว ส่ ว นด้า น
เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องดื่มและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวลดลง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในภาพรวมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ภาคเหนือปี ๒๕๖๑ อยู่ที่
๔.๔ และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๒ อัตราการขยายตัวของ GDP ภาคเหนือ จะหดตัวลงอยู่ที่ ๔.๒
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีความสาคัญอย่ างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
เศรษฐกิจของภาคเหนือ ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นแม้ว่าภาคการผลิตอาหารในภาคเหนือโดยเฉพาะด้านเกษตรแปร
รูปมีการขยายตัว กลับส่งผลให้ GDP ของภาคเหนือขยายตัวลดลง ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการผลิต นับตั้งแต่การเพาะปลูก
การเก็บเกี่ย ว การแปรรู ปผลผลิ ตไปจนถึงขั้นตอนการเก็บรักษาและการขนส่งโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น
นอกจากสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตแล้วยังเป็นการช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคเหนือมีส่วนสาคัญในการกระตุ้นภาคการผลิต โดยเฉพาะในส่วนของ
สินค้าหัตถกรรมประเภทของฝาก ของที่ระลึก สินค้าด้านสุขภาพ รวมถึงด้านการบริการ นอกจากนั้น ในด้าน
การลงทุนภาคเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนภาคการผลิ ตปรับลดลงลงรวมถึง
ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกก็หดตัวลงด้วย ดั้งนั้น จึงเพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ จึงต้องมี
การสร้ า งความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในภาคการผลิ ต ขยายและเชื่ อ มโยงสู่ ต ลาด
ต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการดาเนินงานในระดับนานาชาติ โดยนโยบายของรัฐบาลได้สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าสาคัญอย่างประเทศญี่ปุ่น กระทรวงอุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการ
ยกระดับเทคโนโลยี ศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปอาหารไทยเพิ่มศักยภาพการส่งออกผ่านการลงนามความ
ร่วมมือกับจังหวัดมิเอะ ซึ่งมีจุดแข็งในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและมีการลงทุนในประเทศ
ไทยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนา
เชิงพื้นที่ซึ่งถือเป็นโอกาสสาคัญที่จะขยายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนจากประเทศญี่เข้ามาสู่การพัฒนาใน
พื้นที่ภาคเหนือที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป และจะเป็น
จุดสาคัญในการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือขยายการค้า
การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวระหว่างกันได้ต่อไปในอนาคต
จากศักยภาพของภาคเหนื อที่มีจุดแข็งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศมีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทาให้หลายจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และ
แม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างรายได้ต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อเกษตรกร
ในภาคการผลิต ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ขณะเดียวกัน
ภายใต้กรอบนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการนาอาหารไทยสู่สากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรม
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ในผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ให้ประเทศไทยมุ่งเป็นฐานการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มี
คุณค่าทางโภชนาการและสามารถขยายสู่ตลาดสากล โดยยึดหลักการพัฒนาผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่าย
วิสาหกิจนวัตกรรม (innovation cluster) ซึ่งมีการเชื่อมโยงแบบโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ หน่วย
งานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา (Public Private Partnership) ในพื้นที่ หน่วยงานสนับสนุน
เงิน ทุน ทั้งภาครั ฐ และเอกชนและผู้ ป ระกอบการ ในอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม และแรงงานระหว่างกัน ทาให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรม
(Innovation Ecosystem) ที่ทาให้เกิดการผลิตและสร้างรายได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GDP) ของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี สนับสนุนการพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยกระตุ้นให้เกิด
การจั ด ท านวั ต กรรมในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและความมั่ น คงของประเทศ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ผู้ประกอบการสอดรับกับนโยบายที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม
ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.256๑-25๘๐) (สรุปย่อ) ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนใน
เชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่
โครงสร้างประชากรสูงอายุมาขึ้นตามลากับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาด
แคลานแรงงานที่มีผีมือ ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉลี่ยต่า ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพต่าโดยที่มีการ
ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่าน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและไม่พัฒนาไม่เพียงพอ
การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จและสังคมได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งปัญหา
ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุก
ด้าน ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงให้ความสาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป รวมถึงการ
พัฒนาการผลิตด้านหัตถอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัจจัยหลักของพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : ปัจจุบันพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศแต่สินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากเกินไปส่งผลให้ผลผลิตมีราคาตกต่า เป็น
เหตุผลหนึ่งที่ทาให้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ต่าตามไปด้วย เกษตรกรจึงพยายามมอง
หาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรซึ่งการพัฒนาความรู้และแนวทางการผลิตของเกษตรกรด้วยการนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสู่ระดับสากลโดยการการเชื่อมโยง
ผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไป
จนถึงผู้ประกอบการด้านหัตถอุตสาหกรรม การยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมตามกระแสผู้บริโภคที่หันมาใส่
ใจดูแลด้านสุขภาพ ขยายตลาดผลิ ตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้ สูงอายุที่ส ามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งใน
ประเทศและในตลาดโลกที่มีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการกลางทางสามารถผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับประเทศคู่ค้าสาคัญอย่างประเทศญี่ปุ่น อันจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของตลาดอาเซียนและในตลาดโลกได้
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ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพื้ น ที่ จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาจั ด ท าโครงการ “พั ฒ นาความร่ ว มมื อด้ านการส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ” ซึ่งเป็นการพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารแปรรูป หั ตถอุตสาหกรรม ไปจนถึงการเชื่อโยงเครือข่ายการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อหา
ช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปให้เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาดเป็นการเพิ่มราคาสินค้าเกษตรและสัดส่วน ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของ
ภาคเหนือและของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
2. เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย:
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร แปร
รูป หรือ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 1 1. จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการถนอมสินค้าเกษตรและอาหาร ไม่น้อยกว่า 30 คน
กิจกรรมหลักที่ 2 1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 3 1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50 กิจการ
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(4.2) ผลผลิต :
กิจกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 1 1. จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการถนอมสินค้าเกษตรและอาหาร ไม่น้อยกว่า 30 คน
กิจกรรมหลักที่ 2 1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
2. จานวนผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 20 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมหลักที่ 3 1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50 กิจการ
(4.3) ผลลัพธ์ :
กิจกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กิจกรรมหลักที่ 1 1. ร้อยละ 80 ของจานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 2 1. ร้อยละ 70 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์ อาหารสาหรับผู้สูงอายุ ที่มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
กิจกรรมหลักที่ 3 1. ร้อยละ 10 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดเกิดการ
เจรจาจับคู่ธุรกิจ
(4.4) ผลกระทบ:
เชิงบวก :
1. ผู้บริโภคทั้งในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ลูกค้าทั้งคนไทยและต่างประเทศ ได้มีสินค้าที่มี
คุณภาพ
2. เป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพที่มีความใส่ใจในสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในตลาดโลก
3. เพื่อเป็นโครงการนาร่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาซึ่ง
กันและกัน เป็นการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
เชิงลบ : ไม่มี
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(5) แนวทางการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับความเป็นผู้นาทางด้านการถนอมสินค้าเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีพลาสมา
(Plasma Technology for Agricultural and Food Product)
งบประมาณ 6,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. ประชุมระดมสมองและพัฒนาแนวทางประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการถนอมสินค้าเกษตรและอาหาร

ผ่านตัวแทนนักวิจัย ภาคเอกชน ภาคการผลิต หรือภาค
การเกษตร จากทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดมิเอะ
2. วางแผนการดาเนินกิจกรรม

3. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้ ประกอบการ

เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 30 คน
4. จัดฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการถนอมสินค้าเกษตร
และอาหารด้วยเทคโนโลยีพลาสมาให้กับผู้ประกอบการทั้ง

30 คน
5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการทดลองใช้
เทคโนโลยี พลาสมาในสิ น ค้ าต้ น แบบ (model) ให้ กั บ

ผู้ประกอบการทั้ง 30 คน
6. ฝึ ก การจั ด ท าแผนการตลาดและแนวทางการขอทุ น
สนับสนุน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่ และจาก

จังหวัดมิเอะ ให้กับผู้ประกอบการ 30 คน
7. ติดตามผล สรุปผลการดาเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์
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กิจกรรม

ต.ค.-ธ.ค.
62
กิจกรรมหลักที่ 2 เชียงใหม่ผู้นาอุตสาหกรรมอาหารสาหรับผู้สูงอายุ
(Chiang Mai Food for Aging Hub)
งบประมาณ 7,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. จั ด สั ม มนาชี้ แ จงกิ จ กรรมและคั ด เลื อ กวิ ส าหกิ จ ใน

อุตสาหกรรมอาหาร จานวน 20 กิจการ
2. สารวจและจัดทาข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรม และความ
ต้องการผลิ ตภัณฑ์ อาหารส าหรั บ ผ้ สู งอายุ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
3. จั ดทาแผนการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูล ค่าให้ กับ
วิ ส าหกิ จ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก พร้ อ มจั ดท าข้ อ มู ล ด้ า น
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใช้ในการแปรรูปสินค้า ความเป็นไปได้
ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม และแผนการตลาด โดยเน้น
ผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล (personalized people)
4. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
5. ทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อนาไปทดสอบตลาด
6. จัดทาข้อมูลสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์
7. ส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในประเทศ และเพิ่ ม ช่ อ ง
ทางการจาหน่ายไปยังตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Niche Market)
เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้นาอุตสาหกรรมอาหารผู้สูงอายุ
8. ติดตามผล สรุปผลการดาเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์

ระยะเวลาดาเนินงาน
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย.
63
63

ก.ค.-ก.ย.
63
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ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
62
63
63
63
กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายโอกาสทางการตลาดและความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการค้า การลงทุน กับ
จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น
(Mie-Thai Innovation Carnival 2020)
งบประมาณ 5,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. จัดประชุมระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม Mie 
Thai Innovation Carnival 2020
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนวิสาหกิจ ในอุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตรแปรรู ป หรือ อุตสาหกรรมบริ การสุ ขภาพ หรือ


อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
3. สั มมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจเพื่อเข้าร่ว ม

กิจกรรม จานวน 50 กิจการ
4. จั ด ฝึ ก อบรมด้ า นการสร้ า งแนวทางทางการตลาดและ
เครือข่ายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และการค้า การลงทุน

ร่ว มกับ จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดมิเอะ
5. จัดงาน Mie-Thai Innovation Carnival 2020 โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 โซน ดังนี้
- การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching & Pitching)
- การออกบูธสินค้าของผู้ประกอบการ
- Technology & Innovation Show

- Ecosystem สาหรับ SMEs
โดยมีวิส าหกิจที่เข้าร่ว มโครงการ จานวน 50 กิจการ และ
วิสาหกิจที่มีศักยภาพจากจังหวัดมิเอะ ประเทศญีปุ่น จานวน
20 กิจการ เข้าร่วมงาน
6. ติดตามผล สรุปผลการดาเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์

(6) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 18,500,000 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
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(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการ
ขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
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(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
(1) มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่บูรณาการความร่วมมือการดาเนินโครงการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พร้อมทั้งถอดบทเรียนที่ได้จากการอบรมสัมมนา และมีการ
เผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
(3) มีการจัดทารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้
ในการพัฒนาโครงการในปีต่อๆไป
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

รายการ

คําชี้แจง
จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)

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
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
1.1.3 คาวัสดุ
(1) คาจางเหมาบริการ

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
49,400 1. ประชุมระดมสมองและพัฒนาแนวทางประยุกตใชเทคโนโลยี
พลาสมาเพื่อการถนอมสินคาเกษตรและอาหาร ผานตัวแทนนักวิจัย
ภาคเอกชน ภาคการผลิต หรือภาคการเกษตร จากทั้งจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดมิเอะ
40,000
8,000
1,400
18,700
15,000
3,000
700

- คาอาหารไมครบทุกมื้อ ( 20 คน X 1 มื้อ X 4 วัน X 500 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 20 คน X 2 มื้อ X 4 วัน X 50 บาท )
- คาเอกสารประกอบการประชุม ( 20 ชุด X 70 บาท )
2. วางแผนการดําเนินกิจกรรม
- คาอาหารไมครบทุกมื้อ ( 10 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 10 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )
- คาเอกสารประกอบการประชุม ( 10 ชุด X 70 บาท )

20
20

1
2
20

มื้อ
มื้อ
ชุด

4
4

วัน
วัน

500
50
70

10
10

1
2
10

มื้อ
มื้อ
ชุด

3
3

วัน
วัน

500
50
70

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป 2562
ป 2563
รายการ
จํานวน
(ถามี)
(คน) จํานวน
111,000 3. ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูประกอบการเขารวม
กิจกรรม จํานวน 30 คน
10,000 - คาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ( 1 ครั้ง X 10,000 บาท )
1
1,000 - คาแผนปลิวขนาด A4 4 สี อารตมัน 80 แกรม 2 หนา ( 500 ใบ X 2
500
บาท )
10,000 - คาผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 เรื่อง X 10,000 บาท )
1
70,000 - คาออกแบบและจัดทําภาพคอมพิวเตอรกราฟกแบบเคลื่อนไหวพรอม
70
เผยแพร VTR ( 70 วินาที X 1,000 บาท )
20,000 - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดกิจกรรม ( 10
10
เว็บไซต X 2,000 บาท )
230,100 4. จัดฝกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการถนอมสินคาเกษตรและ
อาหารดวยเทคโนโลยีพลาสมาใหกับผูประกอบการทั้ง 30 คน
60,000 -คาอาหารไมครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40 คน X 40
1
1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )
12,000 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 40
40
2
คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )
108,000 -คาตอบแทนวิทยากร( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท )
5
6
25,000 -คาพาหนะวิทยากร ( 5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )
5
2
18,000 -คาที่พักวิทยากร( 5 คน X 1 หอง X 3 วัน X 1,200 บาท )
5
1
5,000 -คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000 บาท )
1
2,100 -คาเอกสารประกอบการอบรม ( 30 ชุด X 70 บาท )
30
1
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 )
20,000 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่
( 40 คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท )
180,000 -คาตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 5 วัน X 1,200 บาท )
25,000 -คาพาหนะวิทยากร ( 5 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )
30,000 -คาที่พักวิทยากร ( 5 คน X 1 หอง X 5 วัน X 1,200 บาท )

จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
อัตรา
หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ (บาท)

ครั้ง
ใบ

10,000
2

เรื่อง
วินาที

10,000
1,000

เว็บไซต

2,000

มื้อ

3

วัน

500

มื้อ

3

วัน

50

ชั่วโมง
เที่ยว
หอง
ครั้ง
ชุด

3
1
3

วัน
ครั้ง
วัน

1,200
2,500
1,200
5,000
70

40

1

มื้อ

5

วัน

500

40

2

มื้อ

5

วัน

50

5
5
5

6
2
1

ชั่วโมง
เที่ยว
หอง

5
1
5

วัน
ครั้ง
วัน

1,200
2,500
1,200

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
5,000
2,100
2,250,000
600,000

รายการ

-คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000 บาท )
-คาเอกสารประกอบการอบรม ( 30 ชุด X 70 บาท )
-คาจางเหมาพัฒนาสินคาตนแบบ ( 30 ชิ้น X 75,000 บาท )
-คาบริการวิเคราะห/ทดสอบสินคาตนแบบ ( 30 กิจการ X 2 ครั้ง X
10,000 บาท )
2,319,700 6. ฝกการจัดทําแผนการตลาดและแนวทางการขอทุนสนับสนุน โดย
ผูเชี่ยวชาญทั้งจากจังหวัดเชียงใหม และจากจังหวัดมิเอะ ใหกับ
ผูประกอบการ 30 คน

คําชี้แจง
จํานวน
จํานวนและหนวยนับอื่นๆ
(คน) จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน หนวยนับ
1
ครัง้
30
1
ชุด
30
1
ชิ้น
30
2
ครัง้

อัตรา
(บาท)
5,000
70
75,000
10,000

192,500 -คาอาหารครบทุกมื้อ (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 55 คน X
1 มื้อ X 5วัน X 700 บาท )
27,500 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมอบรม วิทยากร เจาหนาที)่ ( 55
คน X 2 มื้อ X 5 วัน X 50 บาท )
15,000 -คาหนังสือคูมือสําหรับผูเขารวมอบรม ( 30 ชุด X 500 บาท x 30
บาท)
450,000 -คาจางจัดทําแผนการตลาด ( 30 กิจการ X 500 บาท )
360,000 -คาตอบแทนวิทยากรไทย (จัดทําแผนการตลาด) ( 10 คน X 6 ชั่วโมง X
5 วัน X 1,200 บาท )
720,000 -คาตอบแทนวิทยากรตางประเทศ (จัดทําแผนการตลาด) ( 10 คน X 6
ชั่วโมง X 5 วัน X 2,400 บาท )
50,000 -คาพาหนะวิทยากรไทย (10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )

55

1

มื้อ

5

วัน

700

55

2

มื้อ

5

วัน

50

30

1

เลม

30
10

30
6

เลม
ชั่วโมง

5

วัน

500
1,200

10

6

ชั่วโมง

5

วัน

2,400

10

2

เที่ยว

1

ครั้ง

2,500

100,000 -คาพาหนะวิทยากรตางประเทศ ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X
5,000 บาท )
120,000 -คาที่พัก (วิทยากร) ( 20 หอง X 5 วัน X 1,200 บาท )
131,250 -คาที่พัก (ผูเขารวมอบรม เจาหนาที)่ ( 35 คน X 5 วัน X 750 บาท )

10

2

เที่ยว

1

ครั้ง

5,000

20
35
2

1
5
5
1

หอง
วัน

5

วัน

1,200
750

10

ชุด

1

งาน
งาน

150,000
3,450
59,000
9,000

-คาลามแปลภาษา ( 2 คน X 5 วัน X 15,000 บาท )
-คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 3,450 บาท )
7. ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์
- คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี
พรอมดีวีดี ( 10 คน X 3 งวด X 300 บาท )
30,000 - คาจางถายวิดีโอตลอดกิจกรรม ( 1 งาน X 30,000 บาท )
20,000 - คาจางถายภาพนิ่งตลอดกิจกรรม ( 1 งาน X 20,000 บาท )

1
1

1

500

วัน
ครั้ง

15,000
3,450
3

งวด

300
30,000
20,000

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง
รายการ

จังหวัดเชียงใหม
โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน
(Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter)
กิจกรรมหลักที่ 2 เชียงใหมผูนําอุตสาหกรรมอาหารสําหรับผูสูงอายุ
(Chiang Mai Food for Aging Hub)
1. งบดําเนินงาน

7,500,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

7,500,000
7,500,000
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 ครั้ง 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 ครั้ง X 1,200 บาท )
20,000 2.2 คาจางสืบคนขอมูล ( 1 ครั้ง X 20,000 บาท )
50,000 2.3 คาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรูดานอาหารผูสูงอายุ (ฉบับยอ) ( 100 ชุด X 500 บาท )
113,000 3. จัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับวิสาหกิจที่ผานการคัดเลือก พรอมจัดทําขอมูลดานเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใชในการ
แปรรูปสินคา ความเปนไปไดในการผลิตระดับอุตสาหกรรม และแผนการตลาด โดยเนนผลิตภัณฑเฉพาะบุคคล
(personalized people)

7,500,000

30,000
6,000
72,000
5,000

3.1 คาอาหารกลางวัน (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที๋) ( 30 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ผูเขารวมกิจกรรม วิทยากร เจาหนาที)๋ ( 30 คน X 2 มื้อ X 2 วัน X 50 บาท )
3.3 คาตอบแทนวิทยากร ( 5 คน X 6 ชั่วโมง X 2 วัน X 1,200 บาท )
3.4 คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000 บาท )

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป 2562
ป 2563
รายการ
(ถามี)
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 ครั้ง X 50,000 บาท )
1,200,000 5. ทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อนําไปทดสอบตลาด
600,000 5.1 คาวัตถุดิบในการวิเคราะห/ทดสอบ ( 20 คน X 1 ครั้ง X 30,000 บาท )
600,000 5.2 คาบริการวิเคราะห/ทดสอบ ( 20 คน X 1 ครั้ง 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 ครั้ง 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 ครั้ง X 30,000 บาท )
1,647,000 7. สงเสริมการจําหนายสินคาในประเทศ และเพิ่มชองทางการจําหนายไปยังตลาดกลุมเปาหมาย (Niche Market) เพื่อสรางการรับรู
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 คาจัดทําเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ ( 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 และประเมินผลสัมฤทธิ์
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 ครั้ง X 2,500 บาท )
800 8.5 คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 800 บาท )
9,000 8.6 คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี ( 10 ชุด X 3 งวด X 300 บาท )

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

คําชี้แจง
ป 2563

รายการ

จังหวัดเชียงใหม
โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
มิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter)
กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และ
การคา การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thai Innovation Carnival 2020)

5,000,000

1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
1.1.3 คาวัสดุ
(1) คาจางเหมาบริการ

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
37,400 1. จัดประชุมระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม Mie - Thai Innovation Carnival 2020
30,000 คาอาหารไมครบทุกมื้อ ( 20 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )
6,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 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 ครั้ง 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 เรื่อง X 10,000 บาท )
20,000 - คาประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เว็บบอรดตลอดกิจกรรม ( 10 เว็บไซต X 2,000 บาท )
226,900 3. จัดสัมมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจเพื่อเขารวมกิจกรรม 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 ครั้ง X 2,500 บาท )
2,900 คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 2,900 บาท )

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

คําชี้แจง
ป 2563

รายการ

7,000 - คาเอกสารประกอบการสัมมนา ( 100 ชุด X 70 บาท )
410,700 4. จัดฝกอบรมดานการสรางแนวทางทางการตลาดและเครือขายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และการคา การลงทุน รวมกับจังหวัดมิ
เอะ ประเทศญี่ปุน โดยผูเชี่ยวชาญทั้งจากจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดมิเอะ
50,000 คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที่) ( 50 คน X 1 มื้อ X 2 วัน X 500 บาท )
10,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (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 ครั้ง X 2,500 บาท )
20,000 คาพาหนะวิทยากรตางประเทศ ( 2 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง 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 ครั้ง 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 ดังนี้
- การจับคูธุรกิจ (Business Matching & Pitching)
- การออกบูธสินคาของผูประกอบการ
- Technology & Innovation Show
- Ecosystem สําหรับ SMEs
โดยมีวิสาหกิจที่เขารวมโครงการ จํานวน 50 กิจการ และวิสาหกิจที่มีศักยภาพจากจังหวัดมิเอะ ประเทศญีปุน จํานวน 20 กิจการ
เขารวมงาน
150,000
30,000
2,100,000
700,000
216,000
432,000
50,000
100,000
72,000
90,000
90,000

คาอาหารไมครบทุกมื้อ (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที่) ( 100 คน X 1 มื้อ X 3 วัน X 500 บาท )
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (วิสาหกิจ วิทยากร เจาหนาที)่ ( 50 คน X 2 มื้อ X 3 วัน X 50 บาท )
คาเชาคูหาเพื่อเขารวมงานแสดงสินคา (วิสาหกิจไทย วิสาหกิจตางประเทศ) ( 70 คน X 1 งาน X 1 ครั้ง X 30,000 บาท )
คาตกแตงบูธ (วิสาหกิจไทย วิสาหกิจตางประเทศ) ( 70 คน X 1 งาน X 1 ครั้ง X 10,000บาท )
คาตอบแทนวิทยากรไทย ( 10 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 1,200 บาท )
คาตอบแทนวิทยากรตางประเทศ ( 10 คน X 6 ชั่วโมง X 3 วัน X 2,400 บาท )
คาพาหนะวิทยากรไทย ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 2,500 บาท )
คาพาหนะวิทยากรตางประเทศ ( 10 คน X 2 เที่ยว X 1 ครั้ง X 5,000 บาท )
คาที่พักวิทยากร ( 20 คน X 3 วัน X 1,200 บาท )
คาจางลามแปลภาษา ( 2 คน X 3 วัน X 15,000 บาท )
คาเชาอุปกรณใชแปลภาษา ( 1 ชุด X 3 วัน X 30,000 บาท )

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
(ถามี)

คําชี้แจง
ป 2563
5,000
100,000
90,000
59,000
9,000
30,000
20,000

รายการ
คาวัสดุอุปกรณ ( 1 ครั้ง X 5,000 บาท )
คาจัดทําหนังสือคูมืองาน Mie-Thai Innovation Carnival 2020 ( 200 เลม X 500 บาท )
คาจางเหมาจัดแสดงแสงสีเสียงภายในงาน ( 1ง าน X 3 วัน X 30,000 บาท )
6. ติดตามผล สรุปผลการดําเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์
- คาจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ขนาด A4 พิมพ 4 สี พรอมดีวีดี ( 10 ชุด XX 3 งวด X 300 บาท )
- คาจางถายวิดีโอตลอดกิจกรรม ( 1 คน X 1 งาน X 30,000 บาท )
- คาจางถายภาพนิ่งตลอดกิจกรรม ( 1 คน X 1 งาน X 20,000 บาท )
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โ ค ร ง ก าร พั ฒ น าผู ป ร ะ กอ บ ก า รแ ล ะ ย กร ะ ดั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
สูมาตรฐานสากล
12,250,000 บาท
กิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/ยกระดับใหมีมาตรฐาน
600,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสรางเครือขายทางการคาระหวางผูประกอบการในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมกับผูประกอบการคาภายในประเทศ
2,500,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการส ง เสริ ม และขยายตลาดในประเทศโดยการนํ า
ผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ
4,000,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการสงเสริมความสัมพันธบานพี่เมืองนอง (Sister City)
5,000,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงาน
150,000 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล
กิจกรรมหลัก...พัฒนาผูประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล วงเงิน 12,250,000 บาท
ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด : 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล
แผนงาน : แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิต และการประกอบธุรกิจสูระดับสากล
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (กิจกรรมที่ 1-3 และ 5)
ผูรับผิดชอบ : นางนิยดา หมื่นอนันต
ตําแหนง : พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท0-5311-2668
หนวยดําเนินการ : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (กิจกรรมที่ 4)
ผูรับผิดชอบ : นายชูชีพ พงษไชย
ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท0-5311-2703
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด
กลุมจังหวัด)
รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) ซึ่งเนนการพัฒนาในมิติ
เชิงพื้นที่ การสรางความเจริญเติบโตในภูมิภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และชุมชนในพื้นที่ใหมีการทํางานรวมกันในรูปแบบ
ประชารัฐ สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาดใหกับสินคาทองถิ่น รวมทั้งมุงเนนการยกระดับรายไดใหกับผูมีรายไดนอย
อยางทั่วถึง ใหประชาชนหลุดพนจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ :
ภายใตการแขงขันทางการคาระหวางประเทศที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น การสรางผูประกอบการของจังหวัด
เชียงใหมใหเปนผูประกอบการและผูสงออกที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน ดวยการพัฒนาการฝกอบรม การยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของสินคาและบริการ ใหมีศักยภาพ มีความทันสมัย เทาทันกับสถานการณการคา การแขงขัน และ
สภาวการณของโลก จึงเปนกลยุทธสําคัญที่จะสรางความมั่นคงและยั่งยืน ใหกับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม และ
เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาการคาของจังหวัดเชียงใหม การสงเสริมการทําตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและตางประเทศ
นับเปนสิ่งสําคัญเชนกัน
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)
เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการ ใหมีความเขมแข็ง สามารถเพิ่มและขยายชองทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และสามารถสรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่
อยางยั่งยืน
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ :
(๑) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ
(๒) เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาและบริการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และสรางรายไดใหกับผูประกอบการ
(๓) เพื่อเพิ่มมูลคาการคา การลงทุนของจังหวัดเชียงใหม
(๔) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดสินคาและบริการของจังหวัดเชียงใหม ใหเปนที่รับรูในวงกวาง
ยกระดับสูตลาดโลก

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
0 โครงการเดิม
R โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
R พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ...........๑..........ป เริ่มตนป......๒๕๖๒............
สิ้นสุดป...๒๕๖๓.......
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตน) …………………………
-ในประเทศ : 1. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2. จังหวัดในปริมณฑล / จังหวัดในภูมิภาคตางๆ
3. ประเทศญี่ปุน และ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : กลุมผูผลิตสินคาเกษตร ผูประกอบการสินคาหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม ประเภท OTOP,
Chiang Mai Brand, GISMEs ผูประกอบการอุตสาหกรรมเครือขายธุรกิจกลุมลานนา(Biz Club Northern 1) ผู
ประกอบธุรกิจบริการดานสุขภาพ และบริการอื่น ๆ รวมทั้งการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : (๑) หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับกลุมเปาหมาย
(๒) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน ธุรกิจบริการ ทองเที่ยว โรงแรม รานอาหาร ของจังหวัด
เชียงใหม
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วั 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/ผูประกอบการมีรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มชองทางดานการตลาดทั้งสินคาและบริการของจังหวัด
3. มาตรฐาน ศักยภาพสินคาและบริการของจังหวัดและภาพลักษณมีการพัฒนาและยกระดับเปนที่รูจักกวางขวางขึ้น
(๔.๓) ผลลัพธ :
1. มูลคาการคาสินคาและบริการของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ผูประกอบการสินคา/บริการ นําความรูไปใชประโยชนทางการพาณิชย
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. กลุมผูผลิต/ผูประกอบการกลุมเปาหมาย มีความรู ทักษะในการทําการตลาดแบบมืออาชีพ
2.2กลุมผูผลิต/ผูประกอบการกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดในประเทศ
และตางประเทศ
3. เศรษฐกิจของพื้นที่มีการเติบโต และขยายตัวเพิ่มขึ้น
เชิงลบ :

-ไมมี-

(๕) แนวทางการดําเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะ
เริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63
P
P
1. การพัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/ยกระดับ P
ใหมีมาตรฐาน สามารถเขารับการรับรอง/ขอ
ใช
ตราสัญลักษณ/มาตรฐาน (Privince Brand
(Chiang Mai Brand) /Halal/Organic/GI)
1.1 กิจกรรมอบรมใหความรูผูผลิต/
ผูประกอบการ
1.2 กิจกรรมการสนับสนุนการใช
ตราสัญลักษณผลิตภัณฑเมือง
เชียงใหม(CHIANG MAI BRAND)
1.3 การดําเนินการกระบวนการเพื่อให
สินคาไดรับเครื่องหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
(GI)
P
P
2. กิจกรรมสรางเครือขายทางการคา ระหวาง
ผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมกับ
ผูประกอบการคาภายในประเทศ จํานวน 4
ครั้ง ครั้งละ 30 คน จํานวน 2 วัน พรอมให
ความรู
ด3.านการพั
ฒนาตลาดและผลิ
ตภัณฑ
P
P
P
การสงเสริ
มและขยายตลาดในประเทศ
โดยการนําผูประกอบการเขารวมงานแสดง
สินคานานาชาติในประเทศ จํานวน 2 ครั้ง
(ครั้งละ 20 คูหา)
P
P
P
P
4. กิจกรรมสานสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง
จํานวน 2 ครั้ง
P
P
P
P
4. การบริหารจัดการและติดตามผลการ
ดําเนินงาน
(๖) วิธีการดําเนินงาน

R ดําเนินการเอง

R

จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน....12,250,000................บาท
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
R ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ................................................................................
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................
ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ R ทั้งหมด
๏ เครื่องมือดําเนินการ

R

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ R

บางสวน

ไมมีประสบการณ

มีพรอมดําเนินการไดทันที
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณสูง
มีประสบการณปานกลาง
ไมมีประสบการณ

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
R ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
1. ประสานเชื
.......................................................................................................................................................................
่อมโยงเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง
..................................................................................................................................................................................
2. การเชื่อมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร-กลยุทธที่ใกลเคียงกันของจังหวัดและกลุมจังหวัด
..................................................................................................................................................................................
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- ไมมี - …………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หนวย : บาท

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/ยกระดับ ใหมีมาตรฐาน
สามารถเขารับการรับรอง/ขอใชตราสัญลักษณ/มาตรฐาน (Privince Brand
(Chiang Mai Brand) /Halal/Organic/GI)
1.1 กิจกรรมอบรมใหความรูผูผลิต/ผูประกอบการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
- คาพาหนะ
- คาที่พัก
(2) คาใชจายในการอบรม
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาเอกสารประกอบการบรรยาย
- คาใชจายในการดําเนินการจัดพิธีเปด-ปดกิจกรรมฝกอบรมฯ
- คาใชจายในการประชาสัมพันธกิจกรรม
- คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ คาวัสดุ คาอุปกรณการจัดอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุคอมพิวเตอร
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คําชี้แจง

12,250,000
600,000

367,300 - จัดฝกอบรมใหความรูผูผลิต/ผูประกอบการ จํานวน 2 หลักสูตรๆ ละ 80 คน

16,800
16,800
337,500
164,000
80,000
24,000
12,000
48,000
173,500
66,500
19,000
8,000
20,000
50,000
10,000
13,000
7,500
5,500

คาวิทยากร 7 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 2 ครั้ง

คาพาหนะเดินทางของผูประกอบการ จํานวน 80 คน คนละ 500 บาท 2 ครั้ง
คาพาหนะเดินทางของวิทยากร 6,000 บาท จํานวน 2 ทาน 2 ครั้ง
คาที่พักวิทยากร 1,500 บาท x 2 ทาน x 2 คืน x 2 ครั้ง
คาที่พักผูเขารวมอบรมตางอําเภอ จํานวน 40 คนๆ ละ 600 บาท 2 ครั้ง
คาอาหาร 95 คน x 350 บาท x 1 วัน x 2 ครั้ง
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 95 คน x 100 บาท x 1 วัน x 2 ครั้ง
คาเอกสารประกอบการบรรยาย 80 ชุดๆ ละ 50 บาท 2 ครั้ง
ครั้งละ 10,000 บาท x 2 ครั้ง
ครั้งละ 25,000 บาท x 2 ครั้ง
ครั้งละ 5,000 บาท x 2 ครั้ง

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.2 กิจกรรมการสนับสนุนการใชตราสัญลักษณ
ผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม (CHIANG MAI BRAND)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการประชุม
- คาอาหารและอาหารวาง
- คาจัดทําเอกสารการประชุม
1.1.3 คาวัสดุ
(1) คาวัสดุคอมพิวเตอร (จํานวน 10 คณะ)
(2) คาวัสดุเชื้อเพลิง จํานวน 10 คณะ (2 ครั้ง)
1.3 การดําเนินการกระบวนการเพื่อใหสินคาไดรับเครื่องหมาย
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.2 คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการประชุม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุคอมพิวเตอร
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125,700

85,700
85,700
14,400 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 4 คน ๆละ 240 บาท 15 วัน
69,300 คาอาหารและอาหารวาง คณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการบริหารตราสัญลักษณฯ จํานวน 77 คน ๆ ละ 450 บาท (2 ครั้ง)
2,000 คาจัดทําเอกสารการประชุม จํานวน 10 คณะ ๆ ละ 100 บาท (2 ครั้ง)
40,000
20,000
20,000
107,000

82,800
22,800
10,800 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ 3 คน ๆละ 240 บาท 15 วัน
12,000 คาที่พักเจาหนาที่ 3 คน ๆละ 800 บาท 5 วัน
60,000 คาใชจายในการประชุมชี้แจงการดําเนินการกระบวนการขึ้นทะเบียนสินคา 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)
24,200
6,800
10,000
7,400

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสรางเครือขายทางการคา
และจับคูเจรจาธุรกิจการคา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุคอมพิวเตอร
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ป ๒๕62
(ถามี)
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คําชี้แจง

2,500,000 กิจกรรมสรางเครือขายทางการคา ระหวางผูประกอบการจังหวัดเชียงใหม กับผูประกอบการคาภายในประเทศ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน
จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน จํานวน 2 วัน พรอมใหความรูดานการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ

37,800
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
2,400,000
2,400,000 คาจางจัดกิจกรรมสรางเครือขายทางการคา พรอมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ดานการตลาดและผลิตภัณฑ
- คาอาหารและเครื่องดื่ม/คาอาหารวาง คนละ 600 บาท * 30 คน * 2 วัน *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
62,200
12,200
15,000
35,000

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 3 : สงเสริมและขยายตลาดในประเทศ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการประชุม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุคอมพิวเตอร
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
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4,000,000 กิจกรรมการเขารวมงานแสดงสินคาระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ
อาทิ งานแสดงสินคาของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 20 คูหา

75,600
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)
3,811,700
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)
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)
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
46,900
29,400 - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มคณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ จํานวน 7 คนๆ ละ 350 บาท 6 ครั้ง ( 2 ครั้ง)
17,500 - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ผูประกอบการ ในการประชุมเตรียมความพรอม จํานวน 25 คน ๆ ละ 350 บาท (2 ครั้ง)
112,700
37,700
30,000
45,000

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสานสัมพันธบานพี่เมืองนอง
(Sister Cities) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
กิจกรรมยอยที่ 4.1 กิจกรรมสานสัมพันธบานพี่เมืองนอง
จังหวัดเชียงใหม กับ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) เจาหนาที่ประสานประสานงานโครงการ
4. งบรายจายอื่น
4.1 เจาหนาที่ประสานงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
4.2 คาจางลามแปลภาษา
4.3 คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching

4.4 คาจางเหมาบริการจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ
4.5 คาพาหนะ

4.6 คาที่พัก
4.7 คาอาหาร
4.8 คาจางเหมาบริการ
4.9 คารับรองและพิธีการ
4.10 คาจัดทําเอกสารคูมือ
4.11 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
4.12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
4.13 คาของที่ระลึก
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5,000,000
3,000,000 - สานสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง จังหวัดเชียงใหม กับ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน

90,000
90,000
2,910,000
75,000
40,000
240,000

100,000

เจาหนาที่ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน * 15,000 บาท * 6 เดือน
เจาหนาที่ประสานงานหนางาน จํานวน 5 คน * 3,000 บาท * 5 วัน
คาจางลาม 2 คน/วัน * 4 วัน
คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching
คาออกแบบพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ และตกแตงสถานที่จัดงาน
คาจัดเตรียมชุดโตะ เกาอี้ สําหรับกิจกรรม Business Matching
คาอาหารและอาหารวางสําหรับผูเขารวมงาน
คาจางเหมาบริการจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ
จัดแสดงสินคาของผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 1 จุด จํานวนไมนอยกวา 15 ผลิตภัณฑ โดยตกแตงในรูปแบบวัฒนธรรม
คลานนา
เดินทาง จํานวน 20 คน * 50,000 บาท
คาเดินทางหนวยงานเอกชน จํานวน 10 คน * 25,000 บาท
คาเชาพาหนะเดินทางภายในตางประเทศ 1 คัน * 30,000 บาท * 5 วัน
คาที่พัก จํานวน 30 คน * 2,500 บาท * 4 คืน
คาอาหาร จํานวน 30 คน * 3,000 บาท * 4 วัน
คาจางเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม
คาเลี้ยงรับรอง 30 คน * 2,000 บาท * 2 มื้อ
จัดทําเอกสารคูมือ จํานวน 30 เลม * 500 บาท

1,000,000
250,000
150,000
300,000
360,000
150,000
120,000
15,000
20,000
50,000 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
40,000 คาของที่ระลึก 20 ชิ้น * 2,000 บาท

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 4.2 กิจกรรมสานสัมพันธบานพี่เมืองนอง
จังหวัดเชียงใหม กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) เจาหนาที่ประสานประสานงานโครงการ
๒. งบลงทุน
๓. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจายอื่น
4.1 เจาหนาที่ประสานงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน
4.2 คาจางลามแปลภาษา
4.3 คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching

4.4 คาจางเหมาบริการจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ
4.5 คาพาหนะ
4.6 คาที่พัก
4.7 คาอาหาร
4.8 คาจางเหมาบริการ
4.9 คารับรองและพิธีการ
4.10 คาจัดทําเอกสารคูมือ
4.11 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
4.12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร
4.13 คาของที่ระลึก
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2,000,000 - สานสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง จังหวัดเชียงใหม กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

90,000
90000 เจาหนาที่ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน * 15,000 บาท * 6 เดือน

1,910,000
45,000 เจาหนาที่ประสานงานหนางาน จํานวน 5 คน * 3,000 บาท * 3 วัน
30,000 คาจางลาม 2 คน/วัน * 3 วัน
220,000 คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรม Business Matching
คาออกแบบพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ และตกแตงสถานที่จัดงาน
คาจัดเตรียมชุดโตะ เกาอี้ สําหรับกิจกรรม Business Matching
คาอาหารและอาหารวางสําหรับผูเขารวมงาน
80,000 คาจางเหมาบริการจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑ
จัดแสดงสินคาของผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 1 จุด จํานวนไมนอยกวา 15 ผลิตภัณฑ โดยตกแตงในรูปแบบวัฒนธรรม
300,000 คลานนา
เดินทางหนวยงานภาครัฐ จํานวน 5 คน * 60,000 บาท
300,000 คาเชาพาหนะเดินทางตางประเทศ 2 คัน * 50,000 บาท * 3 วัน
240,000 คาที่พัก จํานวน 40 คน * 2,000 บาท * 3 คืน
240,000 คาอาหาร จํานวน 40 คน * 2,000 บาท * 3 วัน
150,000 คาจางเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม
160,000 คาเลี้ยงรับรอง 40 คน * 2,000 บาท * 2 มื้อ
20,000 จัดทําเอกสารคูมือ จํานวน 40 เลม * 500 บาท
15,000
30,000 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
80,000 คาของที่ระลึก 40 ชิ้น * 2,000 บาท

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 5 : การบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงาน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1.1.2 คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการประชุม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) คาวัสดุสํานักงาน
(2) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) คาวัสดุคอมพิวเตอร
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150,000

20,000
20,000
85,000
52,000
12,000
20,000
20,000
33,000
22,500
10,500
45,000
8,200
24,000
12,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5 คน ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ 200 บาท

- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 5 คนๆ ละ 240 บาท จํานวน 10 วัน
- คาที่พัก จํานวน 5 คนๆ ละ 800 บาท จํานวน 5 วัน
- คาพาหนะ จํานวน 5 คนๆละ 4,000 บาท
คาใชจายในการประชุม
- คาอาหาร 30 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 10 มื้อๆ ละ 35 บาท

ลําดับความสําคัญ 36
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการ Unseen Lanna 2020
10,000,000 บาท
กิจกรรมประชาสัมพันธการจัด Unseen Lanna 2020
3,000,000 บาท
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมจัดงาน Unseen Lanna 2020
7,000,000 บาท
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ 36

ชื่อโครงการ : Unseen Lanna 2020
กิจกรรมหลัก การจัดงาน Unseen Lanna 2020
วงเงิน 10,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งการเกษตร การผลิตสินค้าชุม ชน การค้าการ
ลงทุน สู่สากล
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่สากล
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายธวัช ใสสม ตาแหน่ง : นักวิช าการพัฒ นาชุมชนช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 084-8740583
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้าน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบริการ การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร และการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุร กิจบริการ การปรับโครงสร้างกลไก
การสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่ชัดเจนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และ
โอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ และเพื่อสามารถแข่งขันในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN
Economic Community (AEC) การรุก รับ ปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการ
สร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” งานด้านเศรษฐกิจมุ่งเน้น
การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบัน
การเกษตร ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในนโยบายจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นที่ รัฐ บาลมุ่ ง เน้ น สร้ า งความเข้ ม แข็ง ของระบบเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการเพิ่มกาลังซื้อขายในประเทศสร้างความสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” งาน
ด้านเศรษฐกิจมุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และสถาบันการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายจาเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ด้วยการเพิ่มกาลังซื้อขายในประเทศสร้าง
ความสมดุล และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีศักยภาพการเป็น
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้าการลงทุน ด้านคมนาคม ด้านบริการสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรมด้าน
หัตถกรรม ด้าน ICT ของจังหวัดในภาคเหนือรวมถึงมีเครือข่ายภาครัฐร่วมเอกชนที่เข้มแข็ง ภาคการผลิตสินค้า
และบริ การ ที่ ยั ง สามารถยกระดั บ และส่ ง เสริม ให้ เ ป็น ศู น ย์ กลางด้ านการผลิ ต สิ น ค้ าและบริก าร รวมถึ ง มี

๒
ภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถส่งออกสินค้าและบริการไปยัง
ประเทศในอาเซียน และกลุ่มประเทศ GMS นาไปสู่การลงทุนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียง อาทิเช่น Chang Mai Brand สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิ ศ าสตร์ และสิ น ค้ าและบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ เป็ น ต้ น สิ น ค้ า และบริ ก ารดัง กล่ า วต่ างมี ค วามโดดเด่ น และ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถดึงดูดความสนใจและถือเป็นอัตลักษณ์ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างสูง ให้
สอดคล้ องกับความต้องการ และมีมาตรฐานสากล รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อได้เปรียบด้านศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและเป็นประตูไปสู่จังหวัดอื่นๆ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่สินค้าและบริการ รวมถึงผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถต่อยอดสินค้าและบริการให้เข้าสู่ตลาด
ทั้งในประเทศ และสามารถขยายช่องทางการตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การพัฒนาศักยภาพ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของกิจการ/ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืน และสามารถออกสู่ตลาดในประเทศและสามารถก้าวสู่เวทีการค้าสากล จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องไปรับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกิจการ/ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ธุรกิจบริการสุขภาพ
รวมถึงสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน และสามารถออกสู่ตลาด ขยายตลาด
ทั้งในประเทศ และสามารถก้าวสู่เวทีการค้าสากลการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการขยายตัว
ของเศรษฐกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการรักษาฐานลูกค้าให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน (๒)
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดแก่
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.......1......ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปีกันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
สิ น ค้ าอุ ตสาหกรรมด้า นหั ตถกรรมการท่ องเที่ย ว จั งหวั ดเชีย งใหม่ภ าคราชการ ภาคเอกชน ท้ องถิ่ น และ
ประชาชนจานวน 200 ราย
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ผูผ้ ลิต/ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ภาคราชการ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และประชาชน

๓
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด รายได้จากการจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มขึ้น
(๔.๒) ผลผลิตเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร/ผู้ประกอบการ OTOP SMEs ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ มีช่องทางการตลาดในการจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ช่องทาง
(๔.๓) ผลลัพธ์ ผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOPได้พัฒนาการจัดแสดงสินค้าและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการและประชาชนมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น
เชิงลบ : ไม่มี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงใน
ช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
กิจกรรมย่อย

ต.ค.-ธ.ค.
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2 การจัดงาน
Unseen Lanna

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย.-มิ.ย.
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ก.ค. - ก.ย.
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(๖) วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการเอง
จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 10,000,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
หมวดรายจ่าย
งบดาเนินงาน

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ

รายละเอียด
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างที่ปรึกษา

งบประมาณ
10,000,000

10,000,000

๔
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่
อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
...............................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
..........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธี การบริ หารจั ด การหรื อ การดู แ ลบ ารุ งรั ก ษา เมื่อ โครงการแล้ ว เสร็ จ เพื่ อให้เ กิด ความยั่ งยื น ของ
โครงการ:
(1) กรณีโครงการงบลงทุนที่เป็นที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ให้ระบุหน่วยงานของรัฐและ/หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะส่งมอบให้ พร้อมทั้งแนบหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับมอบพัสดุจาก
หน่วยงานของรัฐและ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
(2) กรณีโครงการอบรม ประชุมสัมมนา หรือ อื่นๆ ให้ระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ์ องค์ความรู้
ที่ได้รับและรวบรวมจัดเก็บไว้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลของทางราชการ ฯลฯ ที่จะนาไปสู่
การต่อยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :ไม่มี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม / กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด

งบประมาณ
ป 62

คําชี้แจง

ป 63

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
1. งบดําเนินงาน

10,000,000

1.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

10,000,000

1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย

2. งบลงทุน

10,000,000
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

-
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหม
เขาสูตลาดจีนผานชองทาง Cross Border E-commerce
2,596,200 บาท
กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ SMEs เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผาน
CBEC
2,596,200 บาท
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลําดับความสําคัญ 35
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหมเขาสูตลาดจีนผานชองทาง
Cross Border E-Commerce
กิจกรรมหลัก...พัฒนาผูประกอบการจังหวัดเชียงใหม นําสินคาเขาสูตลาด E-commerce จีน วงเงิน 2,596,200 บาท
ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด : 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล
แผนงาน : แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิต และการประกอบธุรกิจสูระดับสากล
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (หนวยงานหลัก)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 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)
(1.1.1) ยุทธศาสตรชาติ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน การเพิ่มขีดความสามารถทางการคา
ผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต
(1.1.2) แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
(1.1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง
- พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยวบริการสุขภาพ
รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
- พัฒนาคุณภาพชีวิต และแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบ ดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของ
และชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ
(1.1.4) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด : ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย การคา การลงทุน และการคา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ : รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของ
ประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพซึ่งกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป
2561-2564
ตามประเด็นยุทธศาสตร ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขายการคาการลงทุน และการคาชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งเปนกลุมที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และมีศักยภาพดานการผลิตการตลาด ในทุกประเภทสินคา ทั้ง
สินคาอุตสาหกรรม เกษตร เกษตรแปรรูป หัตถกรรม ธุรกิจบริการและการทองเที่ยว ที่มีเอกลักษณ มีคุณภาพ มาตรฐานเปนที่

การคาบนระบบออนไลนเปนพรมแดนใหมทางการคาที่เปดโอกาสใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเขาถึงพื้นที่
ตลาดที่ติดตอตรงไปสูผูบริโภคปลายทางไดโดยตรง และมีตนทุนต่ํากวาชองทางการตลาดแบบดั้งเดิม ทําใหผูประกอบการ SMEs สามารถ
เขาสูตลาดตางประเทศเชนประเทศจีนซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ และเปดกวางเนื่องจาก ประการที่หนึ่งจีนไดประกาศให Cross Border
E-commerce หรือ CBEC เปนกลยุทธสงเสริมการคาระหวางประเทศตามขอริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง" จึงทําใหสินคาจากตางประเทศ
สามารถใชชองทางดังกลาวเขาสูจีนไดงายขึ้นเพราะมีกฎระเบียบที่ผอนคลายกวาชองทางปกติ ทั้งนี้จีนไดกําหนดใหเสนทาง R3A เปนดาน
เฉพาะสําหรับการนําเขาผานแนวทาง CBEC จึงนับเปนผลดีตอสินคาภาคเหนือ ประการที่สองจังหวัดเชียงใหมนับเปนหนึ่งในปลายทาง
สําคัญของนักทองเที่ยวจีน ทําใหสินคาไทยจํานวนมากในเชียงใหมเปนที่รูจักและตองการของนักทองเที่ยวจีน เชียงใหมเปรียบเสมือนโชว
รูมแสดงสินคาใหกับลูกคาชาวจีน ทั้งสองปจจัยเปนโอกาสตอการเขาสูประเทศจีนของสินคาไทย
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)
การดําเนินการโครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหมใหมีความรูความเขาใจแนวทางการใชประโยชน
จากกฎระเบียบ CBEC จึงนับเปนกาวยางสําคัญเรงดวนสําหรับการรุกเขาสูตลาดจีน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาภาคเหนือ ที่จะ
พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตางประเทศ ทั้งนี้ผูประกอบการจําเปนตองมีศักยภาพทั้งในดาน การ
วิเคราะหความตองการของผูบริโภคในตลาดจีน ดวยการทําวิจัยตลาด ความเขาใจตอชองทางออนไลนที่สามารใชตามกฎระเบียบ CBEC
และแนวทางการทําการตลาดออนไลนบนระบบออนไลนจีน อันจะเปนการตอยอดการนําสินคาคุณภาพของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
เชียงใหมขยายสูตลาดตางประเทศ ดวยชองทางการจัดจําหนายที่สอดคลองกับกลุมผูประกอบการ SMEs ที่อยูในขั้นการพัฒนายกระดับ
ความสามารถในการมุงสูตลาดตางประเทศ ตามแนวทางประชารัฐ
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ :
๑ พัฒนาและยกระดับบุคลากรเพื่อนําไปสูการเปนผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่มีความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑตามความ
ตองการของตลาดปลายทาง (Marketing 4.0)
๒ พัฒนาและยกระดับบุคลากรใหมีความเขาใจในวิธีการคาผานชองทาง E-Commerce จีน การเตรียมความพรอมของธุรกิจสําหรับ
การคาผานชองทางออนไลนจีนบนระบบนิเวศแบบ O2O (Offline to Online) ตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับระเบียบ
เรื่อง 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
นักทองเที่ยวจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
R โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
ดําเนินการปกติ
R พัฒนา
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ.........1 ป…... เริ่มตนป....ตุลาคม 2562...
สิ้นสุดป.....กันยายน 2563.....
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดําเนินการ 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) ผูประกอบการที่เขารับการฝกอบรมมีความรู และทักษะในการคาผานชองทางออนไลนสูประเทศจีน
๒) มีสินคาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาจนสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคปลายทาง
๓) มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและการจัดคูสินคากับชองทางการขาย

(๔.๒) ผลผลิต
ตัวชี้วัด ๑) จํานวนผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
CBEC สูตลาดจีนจํานวน 200 ราย
๒) จํานวนสินคาของผูประกอบการที่เขารวมโครงการที่ผานการคัดเลือกเพื่อมาจัดทําเนื้อหาสงเสิรมการขาย
ภาษาจีนจํานวน ๑๐๐ รายการ (จาก ๑๐๐ ผูประกอบการ) จัดทําเปนสื่อประชาสัมพันธในแบบรูปเลมวารสาร
ภาษาจีน สําหรับประชาสัมพันธสินคา
๓) มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและแสดงสินคาที่ผานการคัดเลือกจํานวน ๒ ครั้ง
(๔.๓) ผลลัพธ :
ตัวชี้วัด ๑) จํานวนผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
CBEC สูตลาดจีนจํานวน 200 ราย
๒) จํานวนสินคาของผูประกอบการที่เขารวมโครงการที่ผานการคัดเลือกเพื่อมาจัดทําเนื้อหาสงเสิรมการขาย
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
เริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63ก.ค. - ก.ย. 63
1
รับสมัครผูเขารวมฝกอบรม
√
2
กิจกรรมการฝกอบรม
√
√
3
กิจกรรมการพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ
√
√
4
จัดทําสื่อประชาสัมพันธในแบบรูปเลม
√
วารสารผลิตภัณฑเปนภาษาจีน
5
กิจกรรมบูธประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
√
(๖) วิธีการดําเนินงาน
R ดําเนินการเอง
R จางเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน...๒,๕๙๖,๒๐๐....บาท
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
R ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูในระหวาง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ................................................................................
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ...........................................................................
ไมมี

(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ
R ทั้งหมด
๏ เครื่องมือดําเนินการ

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

R

R

บางสวน

ไมมีประสบการณ

มีพรอมดําเนินการไดทันที
มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
มีประสบการณสูง
มีประสบการณปานกลาง
ไมมีประสบการณ

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ :
.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๐) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
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
กิจกรรมยอย 1 : ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวน 200 ราย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) คาตอบแทนวิทยากรกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๒) คาจัดจางเจาหนาที่ประสานงานโครงการ
(๓) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(๔) คารับรองและพิธีการ
(๕) คาใชจายประชาสัมพันธโครงการ
(6) คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
(ถามี)

คําชี้แจง

2,596,200
915,200

115,200 คาตอบแทนวิทยากรทํา workshop 6 ชั่วโมงตอวัน x 2 วันX 4 รุน x 1200บาทx2 คน
300000 จัดจางเจาหนาที่โครงการ 2 อัตราระยะเวลา10 เดือนๆละ 15,000 บาทตอคน
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
10,000 ของที่ระลึก 20 ชิ้นๆละ 500 บาท
40,000 คาใชจายประชาสัมพันธโครงการ โปสเตอร แผนพับ ระบบลงทะเบียนรับสมัคร
40,000 คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม ·200 ชุดๆละ 200 บาท
10,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ 200 ราย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) คาตอบแทนวิทยากรกลุม (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ)
(๒) คาตอบแทนวิทยากรกิจกรรม Focus Group
(๒) คาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรม Focus Group
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาจัดทําเลมสรุปรายการพัฒนาผลิตภัณฑ
(๒) คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน อุปกรณ
กิจกรรมยอย 3 : จัดทําสื่อประชาสัมพันธสินคาพรอมเนื้อหาภาษาจีนในรูปแบบวารสาร
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาจัดทําเนื้อหาภาษาจีน พรอมถายภาพ
(๒) คาจางเหมาจัดพิมพสื่อประชาสัมพันธในรูปเลมวารสาร
กิจกรรมยอย 4 การประชาสัมพันธผลิตภัณฑที่ผานการคัดเลือก
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาจัดกิจกรรมงานแถลงขาวเปดตัวสินคา
ที่ผานการคัดเลือก 1 ครั้ง
(๒) คาจางเหมาจัดกิจกรรมออกบูธในงานแสดงสินคา 1 ครั้ง

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
(ถามี)
581,000

คําชี้แจง

180,000 คาตอบแทนวิทยากรกลุม 5 คนๆ 5 วันๆละ 6 ชั่วโมงๆ 1,200 บาท
36,000 คาตอบแทนวิทยากรนําสําหรับกิจกรรม Focus group 5 ครั้งๆ
50,000 คาตอบแทนผูเ ขารวมกิจกรรม Focus Group จีน 10 คนๆละ 1000 บาทตอครั้ง 5 ครั้ง
200,000 สรุปเลมรายงานแผนพัฒนาผลิตภัณฑจํานวน 200 เลมๆละ 1000 บาท
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 บาท
40,000
600,000

300,000 จัดทําขอมูลผลิตภัณฑและผูประกอบการเปนภาษาจีน และถายภาพจํานวน ·100 ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑละ ·3000 บาท
300,000 เรียงหนาจัดรูปเลมและจัดพิมพหนังสือขนาด A4 กระดาษอารทมัน ปก 240 แกรม เนื้อใน 160 แกรม
4 สีจํานวนไมนอยกวา 100 หนา พิมพเปนภาษาจีนจํานวน 5000 เลม เลมละ 60 บาท
500,000

200,000 กิจกรรมการจัดงานแถลงขาวเปดตัวสินคาที่ผานการคัดเลือก 100 ราย สื่อมวลชนสวนกลาง
และทองถิ่นและออนไลน 50 สื่อ
300,000 จัดทําบูธประชาสัมพันธในงานแสดงสินคาภายในประเทศไมนอยกวา 1 ครั้ง
(งาน Lanna Expo หรืองานแสดงสินคานานาชาติ)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3

การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ
คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

ลําดับความสําคัญ 34
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ
ในกลุมประชากร
1,920,000 บาท
กิจกรรมประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัดเชียงใหม
146,000 บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสรางเครือขายสายเสริมพลัง (MEET- Monitoring and
Empowerment Evaluation Team)ระหวางองคกรภาครั ฐ
เอกชน ประชาชน และกลุมเปาหมาย
474,000 บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือ และขอมูลฯ
400,000 บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมจัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนา
นโยบายและมาตรการ วาดวยการปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และ
แกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน
900,000 บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

รายละเอียดโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลําดับความสําคัญ 34
โครงการ : สรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร จังหวัดเชียงใหม
วงเงิน : 1,920,000 บาท
กิจกรรมหลัก : การปองกัน สรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร
จังหวัดเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงานที่ 5 : พัฒนาคนและสุขภาวะ สงเสริมปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
หนวยดําเนินการ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ : รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด
ตําแหนง : นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท : 053 – 211048 ตอ 113
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา: ปญหาโรคเรื่อรังหรือโรคจากพฤติกรรม เดิมมีอุบัติการณเกิดขึ้นในกลุมประเทศพัฒนาแลว และ
ในกลุมประชากรวั ยทํางาน แต ในปจ จุ บัน โรคจากพฤติกรรมเกิดขึ้น ในกลุ มประชากรที่อายุ ตั้ งแต เ ยาว วั ย
คือ ชวงอายุ 6-14 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะโภชนาการเกินหรืออวน ขณะที่องคการอนามัยโลก หรือ WHO
ไดประกาศใหผูที่มีสภาวะรางกายที่มีไขมันสะสมมากเกินไปหรือคนอวน จัดเปนกลุม “โรคอวน” โรคอวนกําลัง
เปนปญหา ณ ประเทศตางๆทั่วโลก ในป 2550 องคการอนามัยโลกรายงานถึงเด็กกอนวัยเรียนจํานวน 22
ลานคนทั่วโลกมีภาวะโภชนาการเกิน และมากกวารอยละ 75 ขณะที่รายงานโรคอวนในเด็กประเทศอังกฤษ
พบวาเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ป ใน 10 ป ที่ผานมามีแนวโนมสูงขึ้นเด็กชาย รอยละ 10.9 เปน รอยละ 18.0
และเด็กผูหญิง เพิ่มจากรอยละ 12.0 เปนรอยละ 18.1 ซึ่งการเกิดโรคอวนสงผลตอโรคเรื่อรังตางๆตามมา
ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน กรณีการเกิดโรคอวนตั้งแต
วัยเยาว สงผลตอสังคม เศษฐกิจของจังหวัด ประเทศ คือขาดแรงงานคุณภาพ รายไดประชากรของชาติสูญเสีย
ไปคารักษาพยาบาล เมื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุ เกิดโรคตางๆตามมาเพิ่มขึ้น อาทิ โรคขอและขาเสื่อม โรคอัม
พฤกษ-อัมพาต และโรคเรื่อรัง ตางๆ เปนตน
(1.2) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญ หา/ความต อ งการ : จั งหวั ด เชี ย งใหม มีส ถานการณเ ด็ กวั ย เรี ย น อายุ 6-14 ป
ในปงบประมาณ 2560 – 2561 มีแนวโนมภาวะเริ่มอวนและอวนเพิ่มขึ้น คือจํานวน 9,027 คน (รอยละ
11.99) และ 11,189 คน (ร อยละ 13.46 ) ตามลํ า ดั บ และเด็ ก ที่มี ภ าวะเริ่ ม อว นและอ ว นป ว ยเป น
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) ระดับพื้นที่ หรือกลุมประชากร
(โรงเรียน) และ ระดับจังหวัด ซึ่งการจัดทําแผนงานโครงการนี้ เพื่อนําผลการพัฒนาไปสูการผลักดันนโยบาย
สาธารณะระดับจังหวัดที่จะเปนตัวกําหนดสิ่งที่เรียกวา “โครงสรางสังคม” หรือ “สิ่งแวดลอมสังคม” และเปน
สิ่งที่กระทบกับคนจํานวนมาก ขณะเดียวกันการแกไขภาวะทุพโภชนาการเด็กกลุมวัยเรียนในระดับ “พื้นที่
หรื อ กลุ ม ประชากรโรงเรี ย น” โดยพุ ง เป า หมายไปที่ นั ก เรี ย นโดยตรง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ งอาศั ย
กระบวนการดําเนินงานอยางเหมาะสม มีสวนรวมของบุคคลจากทุกภาคสวน ตองรวมประเมินผลเชิงคุณภาพ
และถอดประสบการณ อ ย า งเป น รู ป ธรรม และนํ า ผลที่ ไ ด ป รั บ ประยุ ก ต ใ ห เ หมาะสมกั บ บุ ค คลและพื้ น ที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมจึงรวมมือกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ริเริ่มจัดกิจกรรมแกไข
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ปญหาภาวะทุพโภชนาการ โดยจะดําเนินงานในโรงเรียน จํานวน 11 แหง การแกไขปญหาสุขภาพในกลุมเด็ก
วัยเรียนจําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกันทุกภาคสวน ทั้งครู ผูปกครอง นักเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และบุคลากรสาธารณสุข ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
ความเรงดวน : ในอนาคตปญหาโรคเรื่อรังในวัยทํางาน วัยผูสูงอายุจะมากขึ้น หากไมปองกันตั้งแต
วัยเด็ก จะสงผลตองบประมาณของชาติ และทรัพยากรบุคคลที่ขาดคุณภาพ จึงจําเปนเรงดวนในการจัดการ
ดานสุขภาวะตั้งแตเยาววัย
(2) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาการสรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากร จังหวัดเชียงใหม
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม

(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดําเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป 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 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชากรวัย 6-14 ป ชาวจังหวัดเชียงใหมทุกคน
(4.) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เปาหมายโครงการ
4.1.1 ตัวชี้วัดระยะสั้น
- มีโรงเรียนเปนศูนยแลกเปลี่ยนการเรียนรู การขยายผล เผยแพร สูสาธารณะ
4.1.2 ตัวชีว้ ัดระยะยาว (ประเมินผลปการศึกษา 2563 - 2564)
- มีแนวทางการจัดการแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ (อวน ผอม เตี้ย) ระดับจังหวัด
- มีแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการ การแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ
จังหวัดเชียงใหม
(4.2) ผลผลิต
1.มีการประชุมเชิงนโยบาย กอน-หลังการดําเนินงาน
2.มีสรางเครือขายสายเสริมพลังโรงเรียนในทุกสังกัด จํานวน 1๒ ครั้ง
3.มีชุดความรู สื่อ คูมือ ดานโภชนาการ สมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดาน
พฤติกรรมศาสตร การเกษตรและสหกรณตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราช
กุมารี ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 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 ดานโภชนาการเด็กวัยเรียนในระดับพื้นที่
2. ไดแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการ เพื่อสงเสริม ปองกัน แกไขปญหาภาวะทุพ
โภชนาการเด็กวัยเรียน และสรางสุขภาวะโดยรวมเด็กวัยเรียน อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(4.4) ผลกระทบ
เชิงบวก:
(4.4.๑) เยาวชนวัยเรียน องคกรที่เกี่ยวของ ครู โรงเรียน นักเรียน สวนราชการและประชาชน
ทั่วไปมีความเขาใจ เลือกปฎิบัติในการใชชีวิตประจําวันดานอาหาร การเคลื่อนไหวรางกายอยางถูกตอง
เชิงลบ: (5) แนวทางการดําเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อชี้แจงการดําเนินงาน วางแผนปฏิบัติการ
ระดับพื้นที่ และการวางแผนประเมินผลเชิงคุณภาพกอน-หลัง การดําเนินงาน
ขั้นดําเนินการ
1. สรางเครือขายสายเสริมพลัง MEET- Monitoring and Empowerment Evaluation Team, ครู
ผูนําสุนทรียปญญาดานอาหารและโภชนาการในบานและในวิถชี ีวิต, และพัฒนาการเรียนรูชุมชน เพื่อสราง
สุขภาพและสงเสริมความเชื่อมั่น
2.พัฒนาชุดความรู สื่อ คูมือ เพื่อใชดําเนินการทางดานโภชนาการ ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดาน
พฤติกรรมศาสตรเชิงลึก ดานผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯลฯ
3.การจัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการที่
เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน ที่เปนรูปธรรม
ขั้นประเมินผล
1. ถอดประสบการณ/รายงานผลลัพธการจัดการสรางเสริมสุขภาพ และผลการแกไขปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ
2. สรุปผลปละ2 ครั้ง เสนอผูบ ริหาร เพื่อปรับแนวทางพัฒนาโยบาย และมาตรการที่สําคัญเพื่อใช
วางแผนงานในปตอไป
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กิจกรรมยอย
1. ประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัด
เชียงใหม
2. สรางเครือขายสายเสริมพลัง (MEETMonitoring and Empowerment
Evaluation Team) ระหวางองคกรภาครัฐ
เอกชน ประชาชน และกลุมเปาหมาย
3. พัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือ และ
ขอมูล เพื่อใชดําเนินการทางดานโภชนาการ
ดานสมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคลื่อนไหว
รางกาย ดานพฤติกรรมศาสตร การเกษตร
และสหกรณตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี
ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาฯลฯ
4.จัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอ
แนวทางพัฒนานโยบายและมาตรการ วาดวย
การปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และแกไข
ปญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค. – ธ.ค. 62

ม.ค. – มี.ค. 63

เม.ย. – มิ.ย. 63
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งบประมาณ 1,920,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(6) วิธีการดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
จางเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 1,920,000 บาท
(8) ความพรอมของโครงการ
(8.1) พื้นทีด่ ําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่
ดําเนินการแลว
 อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือ
เตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มีและสมบูรณ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม กลุมงานสงเสริมสุขภาพ)
 มีแตยังไมสมบูรณ
 ไมมี

5
(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ
 ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ
 เครื่องมือดําเนินการ
 มีพรอมดําเนินการไดทันที
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณสูง
 มีประสบการณปานกลาง
 ไมมีประสบการณ
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
 อยูร ะหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(8.5) ผลรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไมตองทํารายงานการศึกษา
 ตองทํารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ
(9.1) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ
(9.๑.1) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเชิงสรางสรรคสรางเครือขาย ทั้งในและนอก
สถานศึกษา
(9.1.2) สนับสนุนพัฒนาศักยภาพเครือขายสรางสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม
(9.1.3) ประสานหนวยงานทุกภาคสวนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใหแกโรงเรียน
เด็กวัยเรียนและเยาวชนวัย ประชาชนทั่วไปอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
(9.1.4) หนวยงาน สวนราชการที่เกี่ยวของสนับสนุนกิจกรรมแกไขปญหาและใหความ
ชวยเหลือโรงเรียน และเครื่อขาย
(9.1.5) ติดตามความกาวหนาในที่ประชุม กศจ.
(9.1.6) นิเทศติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ทุกอําเภอๆละ 1 ครั้ง สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาเครือขายอยางตอเนื่อง
(9.1.7) ประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงาน สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
(9.1.8) สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
(๑0) ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด:
หนวยงานหรือองคกรในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการความรวมมือทั้งในดานงบประมาณและการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน
ลงชื่อ ............................................................... ผูเสนอโครงการ
หลัก...........

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ป ๒๕๖2
ป 2563
(ถามี)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด เชียงใหม
แผนงานที่ 5 : พัฒนาคนและสุขภาวะ สงเสริมปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
ผลผลิต :
1. มีการประชุมเชิงนโยบาย กอน-หลังการดําเนินงาน
2. มีสรางเครือขายสายเสริมพลังโรงเรียนในทุกสังกัด จํานวน 1๒ ครั้ง
3. มีชุดความรู สื่อ คูมือ ดานโภชนาการ สมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคลื่อนไหว
รางกาย ดานพฤติกรรมศาสตร การเกษตรและสหกรณตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรตอสาธารณะ จํานวน 1 ครั้ง
โครงการ: สรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุมประชากรวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม
งบดําเนินงาน 1,920,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน 146,000 บาท
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

คําชี้แจง

40,000 คาจางเหมาจัดทํา VTR จํานวน 40,000 บาท
70,000 - คาอาหารกลางวันมื้อละ 350 บาท * 2 มื้อ * 100 คน
20,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มมื้อละ 50 บาท * 2 มื้อ * 100 คน * 2 ครั้ง

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) คาวัสดุ
6,000 -คาวัสดุสํานักงาน เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
(2) คาวัสดุคอมพิวเตอร
10,000 - คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 สรางเครือขายสายเสริมพลัง (MEET- Monitoring and Empowerment Evaluation Team) ระหวางองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และกลุมเปาหมาย
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

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ป ๒๕๖2
ป 2563
คําชี้แจง
(ถามี)
150,000 - คาจางเจาหนาที่ผูประสานงานเครือขายจังหวัดเชียงใหม เดือนละ 15,000 บาท × 10 เดือน เปนเงิน
150,000 บาท
33,700 - คาจางเหมารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง 10 ที่นั่ง 12 ครั้ง เปนเงิน 33,700 บาท
16,900 คาจางเหมาถายทํากิจกรรม และประมวลผลงานสําหรับการเผยแพร สื่อสารสาธารณะ
57,600 - คาอาหารกลางวันมื้อละ 120 บาท * 12 มื้อ * 40 คน
33,600 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มมื้อละ 35 บาท * 2 มื้อ * 40 คน * 12 ครั้ง

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑)วัสดุสํานักงาน
30,000 - วัสดุสํานักงาน เปนเงิน 30,000 บาท
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร
10,000 - คาวัสดุคอมพิวเตอร เปนเงิน 10,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือ และขอมูล เพื่อใชดําเนินการทางดานโภชนาการ ดานสมุนไพรเปนอาหาร ดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดานพฤติกรรมศาสตร การเกษตรและสหกรณตามแนวพระราชดําริ
๑. งบดําเนินงาน 400,000 บาท
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาจางเหมาบริการ
150,000 - คาจางเหมาจัดทําเทคโนโลยีชุดความรู สื่อ คูมือดานโภชนาการ ดานสมุนไพรเปนอาหาร ดานการ
เคลื่อนไหวรางกาย ดานพฤติกรรมศาสตร การเกษตรและสหกรณ
150,000 - คาจางเหมาเจาหนาที่จัดทําขอมูล และเผยแพร สื่อ นวัตกรรม จํานวน 10 เดือน ๆละ 15,000บาท
เปนเงิน 150,000บาท
(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
40,000 - คาตอบแทนที่ปรึกษา และผูสอบทานเอกสารวิชาการ จํานวน 4 คน * 1,000 บาท * 10 เรื่อง
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
60,000 สื่อ ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุประจายเสียง
กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนานโยบายและมาตรการ วาดวยการปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ
๑. งบดําเนินงาน 900,000 บาท
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
12,400 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนเงิน 12,400 บาท
24,000 คาเงินรางวัล เปนเงิน 24,000 บาท
(2) คาตอบแทนผูปฎิบัติงานใหราชการ
(3) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
18,000 - คาตอบแทนทีมวิทยากรและผูรวมอภิปรายจํานวน 10 คน * 600 บาท * 3 ชั่วโมง * 1 วัน
6,000 คาตอบแทนกรรมการ 10 คน * 600 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ป ๒๕๖2
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

1,400 - คาที่พัก 1,400 บาท * 1 หอง * 1 วัน
5,200 - คาพาหนะ 5,200 บาท * 1 คน * 1 วัน
150,000 - คาจางเหมาจัดทํากระเปาสื่ออุปกรณ 300 ใบ เปนเงิน 150,000 บาท
400,000 -คาจางเหมาจัดทําบูธนิทรรศการ จํานวน 20 ชุด เปนเงิน 400,000 บาท
24,000 -คาจัดทําเอกสารรูปเลมผลงาน จํานวน 300 เลม ๆละ 80 บาท เปนเงิน 24,000 บาท
10,000 -คาจางเหมาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ จํานวน 350 ใบ เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
74,000 -คาจางเหมาจัดทํา VTR
105,000 - คาอาหารกลางวันมื้อละ 350 บาท *1มื้อ * 300 คน
30,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่มมื้อละ 50 บาท * 2 มื้อ * 300 คน
30,000 -คาวัสดุสํานักงาน
10,000 -วัสดุคอมพิวเตอร

ลําดับความสําคัญ 4
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการเชียงใหมสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
5,945,300 บาท
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ใหอยูในสังคมอยางเปนสุขและ
พัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ
2,271,800 บาท
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ และตลาดผลิตภัณฑและบริการ
เพื่อผูสูงอายุ
1,200,000 บาท
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม พัฒนากาวไกล
สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2,473,500 บาท
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 4

ชื่อโครงการ :เชียงใหม่สู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๑: พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,271,800 บาทหน่วยดาเนินการ :สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ ๒: พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ และตลาดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ ๓: พัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม่ พัฒนาก้าวไกล สู่ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนงบประมาณ2,473,500.-บาท
หน่วยดาเนินการ :สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพของรัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดาเนินชีวิตที่สนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด: การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงาน: เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
หน่วยดาเนินการ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓๑๑๒๗๑๖, 053112717 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chiangmai@m-society.go.th
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๑. ปฏิ ญญาผู้ สู งอายุ ไ ทย พ.ศ. 2540 ข้ อที่ 5 ผู้ สู ง อายุ ควรได้ เรี ย นรู้ ใ นการดู แล สุ ข ภาพอนามัย ของตนเอง ต้อ งมี
หลักประกัน เข้าถึงหลักประกัน และบริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแลจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต
๒. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเน้น 4
เรื่อง คือ ส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนผู้สูงอายุ
๓. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพของรัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี มุ่งเน้นการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุ กคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดาเนินชีวิตที่
สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
จังหวัดเชียงใหม่มีจานวนประชากรผู้สูงอายุเป็นจานวนมาก ทั้งผู้สูงอายุที่เป็นชาวเชียงใหม่เอง ผู้สูงอายุจากต่าง
ถิ่นที่เลือกที่มาใช้ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สูงอายุจากต่างประเทศที่เลือกจังหวัดเชี ยงใหม่เป็นที่พักช่วงเกษียณอายุ จาก
ข้อมูลพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุ จานวน ๓๐๐,๐๔๕คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗ ของประชากรทั้งหมด (๑,๗๔๖,๘๔๐
คน) คาดว่าในอีก ๕ ข้างหน้าผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด นอกจากผู้สูงอายุ ตาม
ทะเบียนราษฎรแล้ว ยังมีผู้สูงอายุจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ เข้ามาอยู่ในพื้นที่จานวนมาก ข้อมูลของหอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีผู้สูงอายุชาวต่างชาติจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สหรัฐอเมริกา และยุโรปหลายประเทศ เข้ามาอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ มากกว่า 5,200 คน โดยในกลุ่มนี้มีผู้สูงอายุที่เข้ามาพักแบบระยะยาวเป็นจานวนมากที่สุด
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ นามาซึ่งปัญหาและความท้าทายหลายประการแก่สังคมเมืองเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
จานวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลโดยครอบครัว ชุมชน และสังคมเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีผู้ดูแลมีมาก
ขึ้น ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคม ชุมชนขาดสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อความเป็นอยู่และการดารงชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ประกอบกับองค์ประกอบทางสังคมอื่น
ๆ ที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้วัยแรงงานเข้ามาทางานในเมือง และทาให้
ผู้ สู ง อายุ ในชนบทไม่ มี ผู้ ดู แ ล โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ อั น เกิ ดจากการใช้ ชี วิต สมัย ใหม่ (มะเร็ ง โรคหั ว ใจ ความดัน โลหิ ต สู ง ) ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอันส่งผลต่อความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ และความอ่อนแอ
ของสถาบันครอบครัว ที่ทาให้ความสาคัญและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมลดลง เป็นต้น
จากประเด็น ดั งกล่ าว ผู้ สู งอายุ แ ละผู้ ที่กาลั งจะเข้ าสู่ วัย ผู้ สู ง อายุ ควรได้รั บการดูแล ให้ ความรู้ และพัฒ นา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้าสู่วัยผู้ สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันครอบครัว ชุมชม
และเครือข่ายผู้ทางานด้านผู้สู งอายุช าวไทยและชาวต่างชาติในพื้ นที่ถือว่ามีความสาคั ญอย่างยิ่งต่อการเข้าสู่ สังคมสูงอายุ
เนื่องจากมีบทบาทสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นกลไกสาคัญในการลดปัญหาสังคมอันเกิดจากผู้สูงอายุ และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นกาลังสาคัญในการเรียกร้องและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
ดังนั้น ครอบครัว ชุมชน และสังคมต้องมีความตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความพร้อมในการ
ดูแลผู้สูงอายุในครอบครั วและชุมชนอย่างมีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้รูปแบบของสถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ครอบครัวมีขนาดเล็กลง มีความดิ้นรนทางเศรษฐกิจเพิ่มมาก
ขึ้น และมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ชุมชนมีความห่างเหิน และมี ปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง ดังจะเห็นได้จากจานวน
ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวขาดผู้ดูแลมีสูง ขึ้น จานวนผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูลูกหลานมีเพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุในความดูแลของรัฐมีเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งหากครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายผู้ดูแ ลผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความตระหนัก มีศักยภาพและมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้จะลดลง และทาให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น และทาให้จังหวั ดเชียงใหม่ สามารถเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างมี
คุณภาพ
ความเร่งด่วน : จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสังคมสูงอายุและเป็นพื้นที่เป้าหมายของประเทศพัฒนาแล้ว โดยกาหนดให้
เป็นบ้านหลังที่ 2 ของสังคมผู้สูงอายุหลายประเทศ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลที่ ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นทาง
จังหวัดต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ที่จะนาไปสู่ต้นแบบของการมีคุณภาพชีวิตที่ในช่วงวัยดังกล่าว
นอกเหนือไปจากการพัฒนาด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยผู้สูงอายุสนใจมากที่สุดคือ เรื่ องความปลอดภัยด้านสุขภาพ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ เมื่อพักอาศัยอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วรู้สึกปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงต้องมีการส่งเสริม การ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทั้งผู้สูงอายุในจังหวัดเชี ยงใหม่ และการรองรับนักท่องเที่ยวจากการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสและภัยคุมคามต่อสังคม ผู้สูงอายุ โดยเชียงใหม่จะมีโอกาสในการให้บริการ
ด้านสุขภาพและการพักผ่อนระยะยาวของ นักท่องเที่ยวสูงอายุให้มีความรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพ เมื่อได้อยู่ใ นจังหวัด
เชียงใหม่ ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นจุดขายการท่องเที่ยวแบบ Long Stay ที่จะส่งเสริม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. เพื่อส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและวิสาหกิจชุมชนยกระดับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืนและได้รับมาตรฐาน
(๒.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม โครงการใหม่
(๒.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นตุลาคม ๒๕6๒สิ้นสุดปีกันยายน ๒๕๖๓
(๒.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) ๒๕อาเภอในจังหวัด
เชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
๓.๑.๑ ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5,๐๐๐ คน (ผูร้ ่วมกิจกรรม 1,500 คน ผู้สูงอายุทั่วไปที่รับ
ประโยชน์ และสร้างความตระหนัก 3,500 คน)
๓.๑.๒ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๑,5๐๐ครอบครัว (ผู้ร่วมกิจกรรม 500 ครอบครัว
ผู้รับประโยชน์ และสร้างความตระหนัก 1,000 คน)
๓.๑.๓ เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ จานวน ๑5๐ เครือข่าย
๓.๑.4 ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 40-๕๕ ปี จานวน 3๐๐ คน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
๓.๒.๑ เครือข่ายพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61
ปี ๒๕๖2
(ผล)
แผน
แผน
แผน
- จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา
คน
2,000
5,000
6,000
- จานวนผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่
ได้รับการพัฒนา
- จานวนครอบครัวที่ได้มีส่วนร่วม
โครงการ
- จานวนชุมชนที่มีความตระหนักในการ
ดูแลและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

คน

300

300

500

ครอบครัว

1,000

1,500

2,000

ชุมชน

50

๑๐๐

๑5๐

(4.2) ผลผลิต : ผู้สูงอายุ ครอบครัว และสังคมได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และมีคุณภาพ
(๔.3) ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุสามารถชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๔.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ภาระทางสังคมและปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในพื้นที่ลดลง
เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมหลั กที่ 1พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ใ ห้ อยู่ใ นสังคมอย่า งเป็ น สุข และพั ฒนาครอบครั ว และชุมชนในการดูแ ล
ผู้สูงอายุงบประมาณ 2,271,800 บาทหน่ วยดาเนินการ : ส านักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
ที่

กิจกรรมย่อย

1.1 จัดสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
- ระยะเวลา ๑ วัน
- กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร จานวน ๑๒๐ คน
- พื้นทีด่ าเนินการ : โรงแรมในพื้นที่อาเภอเมือง
เชียงใหม่
1.2 ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ “ เ ติ ม รู้
เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย”
- ระยะเวลา ๑ วัน จานวน 5 รุ่นๆ ละ ๙0 คน
- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๕–๕๕ ปี
- พื้นที่ดาเนินการ : ห้องประชุม อบต./ทต. ใน
พื้ น ที่ อ าเภอแม่ ริ ม แม่ แ ตง สั น ทราย สารภี
และอาเภอหางดง
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ
- ระยะเวลา ๑ วันจานวน 5 รุ่นๆ ละ ๖๐คน
- กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกครอบครัวที่มี
ผู้สูงอายุ
เจ็บป่วย/ติดเตียง
- พื้นทีด่ าเนินการ : ห้องประชุม อบต./ทต.
ในพื้นทีอ่ าเภอสันกาแพง สารภี หางดง
สันป่าตอง และอาเภอจอมทอง

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.6๒ ม.ค.-มี.ค.6๓ เม.ย.-มิ.ย.6๓
/

/

/

ก.ค.-ก.ย.6๓

ที่

กิจกรรมย่อย

1.4 มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจาปี256๓
- ระยะเวลา ๑ วัน
- กลุ่มเป้าหมาย :หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรผู้สูงอายุ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทั้ง
๒๕ อาเภอ จานวน 500คน
- พื้นทีด่ าเนินการ : ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
1.5 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ๕ มิติ
- จานวน ๘ รุ่น ระยะเวลา 2 วัน
- กลุ่มเป้าหมาย : รุ่นละ ๙๐ คน ประกอบด้วย
ผู้สูงอายุในพื้นที่ ๘ อาเภอ (รอบนอก) ได้แก่
อ าเภอแม่ อ าย ฝาง ไชยปราการ เวี ย งแหง
พร้าว ฮอด ดอยเต่า และแม่แจ่ม
- พื้นที่ดาเนินการ : ห้องประชุม อบต./ทต.
ในพื้นที่ ๘ อาเภอ
1.6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุกลางวัน (Day Care)
-ระยะเวลา ๑ วัน จานวน ๓ รุ่นๆ ละ 100คน
-กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ของ อปท. และ
ประธานชมรมผู้ สู ง อายุ ร ะดั บ ต าบล จ านวน
๔๐๐ คน
-พื้นทีด่ าเนินการ : โรงแรมในพื้นที่อาเภอ
เชียงดาว เมืองเชียงใหม่ และอาเภอจอมทอง
1.7 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว
ผู้สูงอายุ
- ระยะเวลา ๑ วัน จานวน 5 รุ่น
- กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุและสมาชิก
ครอบครัวรุ่นละ ๘๐ คน
- พื้นทีด่ าเนินการ : ในพื้นที่ 5 อาเภอ ได้แก่
1. ทต. แม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด
2.ทต. ออนใต้ อาเภอสันกาแพง
3. ทต. หนองควาย อาเภอหางดง
4. ทต. สันโป่ง อาเภอแม่ริม
5. ทต. แม่ก๊า อาเภอสันป่าตอง

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.6๒ ม.ค.-มี.ค.6๓ เม.ย.-มิ.ย.6๓
/

/

ก.ค.-ก.ย.6๓

ที่

กิจกรรมย่อย

1.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา ๑ วัน จานวน ๖รุ่น ๆละ 70 คน
กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
และองค์กรด้านผู้สูงอายุ จานวน 42๐ คน
พื้นที่ดาเนินการ : ในพื้นที่ ๖ อาเภอ ได้แก่
1. อ าเภอฝาง(อ าเภอแม่ อ าย ฝาง และ
ไชยปราการ)
2. อ าเภอเชี ย งดาว (อ าเภอเวี ย งแหง
เชียงดาว และพร้าว)
๓.
อ าเภอแม่ ริ ม (อ าเภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา
แม่ริม สันทราย แม่แตง และสะเมิง)
๔. อาเภอเมืองเชียงใหม่ (อาเภอดอยสะเก็ด
สันกาแพง แม่ออนและเมืองเชียงใหม่)
๕.
อ าเภอสั น ป่ า ตอง(อ าเภอหางดง
สันป่าตอง สารภี แม่วาง และดอยหล่อ)
๖. อาเภอจอมทอง(อาเภอจอมทอง ฮอด ดอย
เต่า อมก่อย และแม่แจ่ม)
1.๙ เวทีถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค์ความรู้
ระยะเวลา ๑ วัน
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้สูงอายุ และ
อาสาสมัคร จานวน ๑00คน
พื้นทีด่ าเนินการ : โรงแรมในพื้นที่อาเภอเมือง
เชียงใหม่

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.6๒ ม.ค.-มี.ค.6๓ เม.ย.-มิ.ย.6๓
/

ก.ค.-ก.ย.6๓

/

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ และตลาดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อผู้สูงอายุ
งบประมาณ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาทหน่วยดาเนินงาน: สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ที่

กิจกรรมย่อย

2.1 จัดสัมมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคมสร้างความ
มั่นคงให้กับผู้สูงอายุ”
- ระยะเวลา ๑ วัน
- กลุ่มเป้าหมาย : วิสาหกิจชุมชน องค์กรด้าน
ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕๐
คน
- พื้นที่ดาเนินงาน : โรงแรมในพื้นที่อาเภอ
เมืองเชียงใหม่

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

ก.ค.-ก.ย.63

ที่

กิจกรรมย่อย

2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่
ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
- ระยะเวลา ๑ วัน
- กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุที่เคย
ได้รับการพัฒนา และกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม
ด้านผู้สูงอายุ จานวน ๘๐ คน
- พื้นที่ดาเนินการ : โรงแรมในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
2.3 จั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อพั ฒนาและบริ การ
ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ
- ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน
- กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและ
วิสาหกิจจานวน ๘๐ คน
- พื้ น ที่ ด าเนิ น การ : โรงแรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่
2.4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการ
สร้างตลาดยุคใหม่
- กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม จานวน ๘๐ คน
- พื้นที่ดาเนินการ : โรงแรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2.5 จัดประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการดาเนิ นงาน
โครงการ ๒ ครั้ง
- กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและ
วิ สาหกิ จเพื่ อสั งคมที่ เข้ าร่ วมโครงการ ฯ
ผู้สูงอายุ ๘๐ คน
- พื้นที่ดาเนินการ : โรงแรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และพื้นที่ทาการของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
2.6 การประชาสัมพันธ์วิสาหกิจเพื่อสังคม
- กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่ มเป้ าหมายวิ ส าหกิ จ เพื่ อสั งคมที่ เข้ าร่ ว ม
โครงการและประชาชนทั่วไป
- พื้นที่ดาเนินการ จังหวัดเชียงใหม่

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

/

/

/

/

ก.ค.-ก.ย.63

ที่

กิจกรรมย่อย

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

2.7 จัดงานมหกรรมแสดงวิสาหกิจเพื่อสังคม(Social
Enterprise)
- ระยะเวลา ๑ วัน
- กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนองค์กรผู้สูงอายุ ธุรกิจเพื่อสังคม
และเครือข่าย จานวน ๓00คน
- พื้นทีด่ าเนินการ : โรงแรมในพื้นที่อาเภอ
เมืองเชียงใหม่
2.8 จั ดประชุ มถอดบทเรี ยนที่ ได้ รั บจากการด าเนิ น
โครงการ
- ระยะเวลา ๑ วัน
- กลุ่ มเป้ าหมาย วิ สาหกิ จ เพื่ อสั งคมที่ เข้ าร่ วม
โครงการจานวน ๘๐ คน
- พื้นที่ดาเนินงาน โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

ก.ค.-ก.ย.63
/

/

กิจกรรมหลักที่ ๓พัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม่ พัฒนาก้าวไกลสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนงบประมาณ2,473,500.- บาท
หน่วยดาเนินการ :สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ที่

กิจกรรมย่อย

๓.1 แรงงานผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่
(ยกย่องแรงงานผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ )
1. จัดประกวดแรงงานผูส้ ูงอายุต้นแบบระดับ
จังหวัดเชียงใหม่
2. เผยแพร่ผลงานของแรงงานผูส้ ูงอายุต้นแบบ
จังหวัดเชียงใหม่
๓.2 เตรียมความพร้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าสู่วัย
เกษียณ
- จัดอบรม จานวน 4 รุ่น 200 คน
๓.3 สถานประกอบการต้ น แบบในการจ้ า งงา น
ผู้สูงอายุ
- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- จัดประชุม ๑ วัน
- ตรวจประเมินผล
- มอบโล่พร้อมเกียรติบัตร

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

/

ที่

กิจกรรมย่อย

๓.4 การบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาล้านนา
- จัดฝึกอบรม หลักสูตร ๕ วัน 63 คน
๓.5 การทาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในท้องถิ่น
- จัดฝึกอบรม หลักสูตร ๕ วัน 42 คน
๓.6 มหกรรม ๑๐๘ อาชีพ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูง
วัย
- ระยะเวลา 1 วัน
- รู ปแบบ สาธิ ตอาชี พ การแสดงบนเวที แข่ งขั น
ทักษะ
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

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

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน ๕,๙๔๕,๓๐๐.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(8.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
แล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) เครือข่ายพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)..................................................
 ไม่มี
(8.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 บุคลากรมีประสบการณ์
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
สร้างความตระหนักและความร่วมมือทางสังคมจากในชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเอง
การบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
(1) กรณีโครงการงบลงทุนที่เป็นที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ให้ระบุหน่วยงานของรัฐและ/หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะส่งมอบให้ พร้อมทั้งแนบหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับมอบพัสดุ
จากหน่วยงานของรัฐและ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
(2) กรณีโครงการอบรม ประชุมสัมมนา หรือ อื่นๆ ให้ระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ์ องค์ความรู้
ที่ได้รับ และรวบรวมจัดเก็บไว้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลของทางราชการ ฯลฯ
ที่จะนาไปสู่การต่อยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :ความตระหนักเรื่องสังคมผู้สูงอายุยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และสังคมยังขาดความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว

ลงชื่อ ....................................................(ผู้เสนอโครงการ)
(นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้)
ตาแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงานที่ 4 เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
ผลผลิต :1. จํานวนผูสูงอายุไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
2. จํานวนผูที่กําลังจะเขาสูวัยผูสูงอายุที่ไดรับการพัฒนา
3. จํานวนครอบครัวที่ไดมีสวนรวมโครงการ
4. จํานวนชุมชนที่ความตะหนักในการดูแลและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
5. จํานวนธุรกิจเพื่อผูสูงอายุที่เกิดขึ้น

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

โครงการ : โครงการเชียงใหมสูสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ใหอยูในสังคมอยางเปนสุขและพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ
กิจกรรมยอยที่ ๑.๑ : จัดสมัชชาผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
99,000
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
6,000 - คาสมนาคุณวิทยากร การเสวนา (2 ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๕ คน) เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
9,000 วิทยากรประจํากลุม (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๕ คน) เปนเงิน ๙,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
36,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 30๐ บาทตอคน จํานวน ๑๒๐ คน)
(2) คาจางเหมาบริการ
48,000 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ ๓๐๐ บาท จํานวน ๑๒๐ คน) เปนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ ๕๐ บาท จํานวน ๑๒๐ บาท) เปนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ ๑.2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ “เติมรู เตรียมพรอม กอนสูงวัย”
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
(2) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

238,500

6,000 - คาสมนาคุณวิทยากร การบรรยาย (2 ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท ๕ รุน) เปนเงิน 6,0๐๐ บาท
36,000 วิทยากรประจํากลุม (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน 4 คน ๕ รุน) เปนเงิน 36,0๐๐ บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ ๑.๓ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
(2) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ ๑.4 : จัดมหกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําป 2563
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

80,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทางไมเกิน 2๐๐ บาทตอคน จํานวน 400 คน)
54,000 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ 12๐ บาท จํานวน 90 คน ๕ รุน) เปนเงิน 54,0๐๐ บาท
31,500 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ 35 บาท จํานวน 90 บาท ๕ รุน) เปนเงิน 31,5๐๐ บาท
16,000 3. คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (๘๐ เลมๆ ละ ๔๐ บาท ๕ รุน) เปนเงิน 16,000 บาท
15,000 - คาเชาหองประชุม 3,000 บาท ๕ รุน เปนเงิน 15,000 บาท

176,500

6,000 - คาสมนาคุณวิทยากร การบรรยาย (2 ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท ๕ รุน) เปนเงิน 6,0๐๐ บาท
36,000 วิทยากรประจํากลุม (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน 4 คน ๕ รุน) เปนเงิน 36,0๐๐ บาท
50,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทางไมเกิน 2๐๐ บาทตอคน จํานวน 25๐ คน)
36,000 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 6๐ คน 5 รุน) เปนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
21,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ 35 บาท จํานวน 6๐ คน 5 รุน) เปนเงิน 21,๐๐๐ บาท
12,500 3. คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (5๐ เลมๆ ละ 5๐ บาท ๕ รุน) เปนเงิน 12,500 บาท
15,000 - คาเชาหองประชุม ๓,๐๐๐ บาท ๕ รุน เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

378,600

15,000 - คาตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา (จํานวน ๕ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
150,000 - คาพาหนะสําหรับสมาชิกชมรมผูสูงอายุ (เฉลี่ยตามระยะทางไมเกิน 300 บาท/คน จํานวน 500 คน) เปนเงิน
150,0๐๐ บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(๘) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ ๑.5 : จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ ๕ มิติ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ ๑.6 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน (Day Care)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)
75,000 1. คาอาหารกลางวัน (1 มื้อๆละ 1๕0 บาท จํานวน ๕00 คน) เปนเงิน ๗๕,๐๐๐บาท
35,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน ๕00 คน) เปนเงิน ๓๕,๐๐๐บาท
50,000 3.. คาจางเหมาจัดมหกรรม (ตกแตงเวที/สถานที่ เครื่องเสียง และบูธนิทรรศการ) เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
50,000 - คาเชาหองประชุม ๑ วัน เปนงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
3,600 - คาตอบแทนพิธีกร (3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จํานวน 2 คน) เปนเงิน ๓,๖๐๐ บาท)

537,600

48,000 - คาสมนาคุณวิทยากรการบรรยาย (10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท ๘ รุน) เปนเงิน 48,๐๐๐ บาท
128,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทางไมเกิน 2๐๐ บาทตอคน จํานวน 640 คน)
172,800 1. คาอาหารกลางวัน (2 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 9๐ คน 8 รุน) เปนเงิน 172,8๐๐ บาท
100,800 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4 มื้อ ๆละ 35 บาท จํานวน 9๐ คน 8 รุน) เปนเงิน 100,8๐๐ บาท
32,000 1. คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม (๘0 เลม ๆ ละ ๕0 บาท ๘ รุน) เปนเงิน 32,๐๐๐บาท
32,000 2. คาเชาหองประชุม ๘ รุน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท (2 วันละ ๒,๐๐๐ บาท) เปนเงิน 32,000 บาท
24,000 3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8 รุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน 24,000 บาท

255,600

3,600 - คาสมนาคุณวิทยากร การบรรยาย (2 ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท) เปนเงิน 1,2๐๐ บาท 3 รุน
27,000 วิทยากรประจํากลุม (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๕ คน) เปนเงิน ๙,๐๐๐ บาท 3 รุน
90,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 3๐๐ บาทตอคน จํานวน ๑0๐ คน) 3 รุน

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ ๑.7 : กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัวผูสูงอายุ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ ๑.๘ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)
90,000 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ ๓๐๐ บาท จํานวน ๑0๐ คน) เปนเงิน ๓0,๐๐๐ บาท 3 รุน
30,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ ๕๐ บาท จํานวน ๑0๐ บาท) เปนเงิน ๑0,๐๐๐ บาท 3 รุน
15,000 3. คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (100 เลมๆ ละ 5๐ บาท) เปนเงิน 5,000 บาท 3 รุน

223,000

6,000 - คาสมนาคุณวิทยากร การบรรยาย (2 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท ๕ รุน) เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
36,000 ประจํากลุม (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน 4 คน 5 รุน) เปนเงิน 36,๐๐๐ บาท
80,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทางไมเกิน 2๐๐ บาทตอคน จํานวน 8๐ คน 5 รุน) เปนเงิน 80,000 บาท
48,000 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อ ๆ ละ 12๐ บาท จํานวน 8๐ คน 5 รุน ) เปนเงิน 48,๐๐๐ บาท
28,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ 35บาท จํานวน 8๐ คน 5 รุน) เปนเงิน 28,๐๐๐ บาท
15,000 - คาเชาหองประชุม 5 รุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน 15,000 บาท
10,000 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 5 รุน ๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 10,๐๐๐ บาท
271,800

7,200 - คาสมนาคุณวิทยากร การบรรยาย (2 ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท 6 รุน ) เปนเงิน 7,2๐๐ บาท
28,800 วิทยากรประจํากลุม (2 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน 4 คน 6 รุน) เปนเงิน 28,8๐๐ บาท
108,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทางไมเกิน 3๐๐ บาทตอคน จํานวน 360 คน) เปนเงิน 108,000 บาท
50,400 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ 12๐ บาท จํานวน 70 คน 6 รุน) เปนเงิน 50,4๐๐ บาท
29,400 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ 35 บาท จํานวน 7๐ บาท 6 รุน) เปนเงิน 29,4๐๐ บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ ๑.๙ : เวทีถอดบทเรียนและบริหารจัดการองคความรู
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)
18,000 3. คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม (๖๐ เลม ๆ ละ ๕0 บาท 6 รุน) เปน 18,000 บาท
18,000 - คาหองประชุม ๖ รุน ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 18,000 บาท
12,000 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 6 รุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน 12,000 บาท
91,200

1,200 - คาสมนาคุณวิทยากร การบรรยาย (2 ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท) เปนเงิน 1,2๐๐ บาท
9,000 วิทยากรประจํากลุม (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๕ คน) เปนเงิน ๙,๐๐๐ บาท
35,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 35๐ บาทตอคน จํานวน ๑0๐ คน)
46,000 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ ๓5๐ บาท จํานวน ๑0๐ คน) เปนเงิน ๓5,๐๐๐ บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ ๕๐ บาท จํานวน ๑0๐ บาท) เปนเงิน ๑0,๐๐๐ บาท
3. คาจัดทํารูปเลม (10 เลม ๆ ละ 100 บาท) เปนเงิน 1,000 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม
แผนงานที่ 4 เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
ผลผลิต :1. จํานวนผูสูงอายุไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
2. จํานวนผูที่กําลังจะเขาสูวัยผูสูงอายุที่ไดรับการพัฒนา
3. จํานวนครอบครัวที่ไดมีสวนรวมโครงการ
4. จํานวนชุมชนที่ความตะหนักในการดูแลและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
5. จํานวนธุรกิจเพื่อผูสูงอายุที่เกิดขึ้น
โครงการ : โครงการเชียงใหมสูสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๒ : พัฒนาธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ และตลาดผลิตภัณฑและบริการเพื่อผูสูงอายุ
กิจกรรมยอยที่ 2.๑ : สัมมนา “ธุรกิจเพื่อสังคม สรางความมั่นคงใหกับผูสูงอายุ”
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

143,100

7,200 - คาตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน (๒ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒00 บาท ๓ คน) เปนเงิน 7,200 บาท
2,400 - คาตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ (๒ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท ๒ คน) เปนเงิน 2,400 บาท
6,000 - คาตอบแทนวิทยากรประจํากลุม (๒ ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท ๕ คน) เปนเงิน 6,000 บาท
52,500 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 35๐ บาทตอคน จํานวน ๑5๐ คน)
52,500 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ ๓5๐ บาท จํานวน ๑5๐ คน) เปนเงิน 52,5๐๐ บาท
15,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ ๕๐ บาท จํานวน ๑5๐ บาท) เปนเงิน ๑5,๐๐๐ บาท
7,500 คาจัดทําเอกสารประกอบการจัดอบรม (1๕0 เลม ๆละ ๕๐ บาท) เปนเงิน ๗,๕๐๐ บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.2 : พัฒนาการจัดการองคกรสูธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

86,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

18,000 - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท การบรรยาย (๓ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐
บาท) ประจํากลุม (๓ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท ๔ คน)
28,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 350 บาท/คน จํานวน ๘0 คน )
28,000 1. คาอาหารกลางวัน (1 มื้อๆ ละ 3๕0 บาท จํานวน ๘0 คน) เปนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
8,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ ละ 50 บาท จํานวน ๘๐ คน) เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
4,000 3. คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (๘๐ เลมๆ ละ 50 บาท) เปนเงิน 4,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.๓ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.4 : พัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อผูสูงอายุกับการสรางตลาดยุคใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

210,400

31,200 - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน เปนเงิน ๓๑,๒๐๐ บาท การบรรยาย (๖ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท)
ประจํากลุม (๕ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท ๔ คน)
56,000 ๑. คาอาหารกลางวัน (๒ มื้อๆ ละ 3๕0 บาท จํานวน ๘0 คน) เปนเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท
16,000 ๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๔ มื้อๆ ละ 50 บาท จํานวน ๘๐ คน) เปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
28,000 ๓. คาอาหารเย็น (๑ มื้อๆละ ๓๕๐ บาท จํานวน ๘๐ คน) เปนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
28,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 350 บาท/คน จํานวน ๘0 คน) เปนเงิน 28,000 บาท
48,000 - 'คาที่พัก (๑ คืนๆละ ๑,๒๐๐ บาท จํานวน ๔๐ หอง) เปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
3,200 คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (๘0 เลม ๆละ ๔๐ บาท)

85,200

18,000 - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน เปนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท การบรรยาย (๓ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐
บาท) ประจํากลุม (๓ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท ๔ คน)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.5 : การติดตามประเมินผล
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ 2.6 : การประชาสัมพันธธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.๗ : จัดงานมหกรรมSocial Enterprise ธุรกิจเพื่อผูสูงอายุ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

28,000 ๑. คาอาหารกลางวัน (1 มื้อๆ ละ 3๕0 บาท จํานวน ๘0 คน) เปนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
8,000 ๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ ละ 50 บาท จํานวน ๘๐ คน) เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
28,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 35๐ บาทตอคน จํานวน 8๐ คน)
3,200 คาจัดทําเอกสารประกอบการจัดอบรม (๘0 เลมๆละ ๔๐ บาท)

107,200

7,200 - คาตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน การบรรยาย (๓ ชั่วโมงๆละ ๑,๒๐๐ บาท) 2 ครั้ง
28,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 35๐ บาทตอคน จํานวน 4๐ คน) 2 ครั้ง
28,000 ๑. คาอาหารกลางวัน (1 มื้อๆ ละ 3๕0 บาท จํานวน ๔0 คน) เปนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท 2 ครั้ง
4,000 ๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๑ มื้อๆ ละ 50 บาท จํานวน ๔๐ คน) เปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ๒ ครั้ง
40,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการติดตามผลในพื้นที่ เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 2 ครั้ง
237,900

237,900 จัดจางออกแบบและทําผลิตสื่อประชาสัมพันธ เปนเงิน ๒๓๗,๙๐๐ บาท

253,200

3,600 ๑. คาตอบแทนพิธีกร (๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ จํานวน ๒ คน) เปนเงิน ๓,๖๐๐ บาท
9,600 ๒. คาตอบแทนวิทยากรการเสวนา เปนเงิน ๙,๖๐๐ บาท ภาคเอกชน (๒ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒00 บาท
๓ คน) ภาครัฐ (๒ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท ๒ คน)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.8 : จัดประชุมสรุปและประเมินผลการดําเนินโครงการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

90,000 - คาพาหนะผูเขารวมงาน จายตามระยะทางไมเกิน ๓๐๐ บาท/คน จํานวน ๓๐๐ คน
90,000 ๑. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ ๓๐๐ บาท จํานวน ๓๐๐ คน) เปนเงิน ๙๐,000 บาท
30,000 ๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อๆละ ๕๐ บาท จํานวน ๓๐๐ คน) เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
30,000 ๓.จัดบูธนิทรรศการ ๑๕ บูธ ๆละ ๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

77,000

11,400 - คาตอบแทนวิทยากร เปนเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท ภาครัฐ การบรรยาย (๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท)
ภาคเอกชน ประจํากลุม (๒ ชั่วโมงๆละ 1,2๐๐ บาท ๔ คน)
28,000 - คาพาหนะผูเขารวมประชุม (เฉลี่ยตามระยะทาง 350 บาท/คน จํานวน ๘0 คน )
36,000 ๑. คาอาหารกลางวัน (1 มื้อๆ ละ 3๕0 บาท จํานวน ๘0 คน) เปนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท
๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ ละ 50 บาท จํานวน ๘๐ คน) เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท
1600 คาจัดทําเอกสารประกอบการจัดประชุม (๘0 เลม ๆละ ๒๐ บาท) เปนเงิน ๑,๖๐๐

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม
แผนงานที่ 4 เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
ผลผลิต :1. จํานวนผูสูงอายุไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
2. จํานวนผูที่กําลังจะเขาสูวัยผูสูงอายุที่ไดรับการพัฒนา
3. จํานวนครอบครัวที่ไดมีสวนรวมโครงการ
4. จํานวนชุมชนที่ความตะหนักในการดูแลและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
5. จํานวนธุรกิจเพื่อผูสูงอายุที่เกิดขึ้น
โครงการ : โครงการเชียงใหมสูสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม พัฒนากาวไกลสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2,473,500

กิจกรรมยอยที่ 3.๑ : แรงงานผูสูงอายุตนแบบจังหวัดเชียงใหม (ยกยองแรงงานผูสูงอายุที่เปนตนแบบและเผยแพรประชาสัมพันธสื่อตาง ๆ )
๑. งบดําเนินงาน
262,500
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
7,200 - คาสมนาคุณวิทยากร (6 ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท จํานวน 2 คน) เปนเงิน 7,2๐๐ บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
25,000 1. คาพาหนะ 50 คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท เปนเงิน 25,000 บาท
60,000 2. คาเชาที่พัก ๑ คืน หอง ๆ ละ 1,500 บาท จํานวน 40 หอง เปนเงิน 60,000 บาท
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
60,000 1. คาอาหารกลางวัน (๒ มื้อ ๆ ละ ๓๐๐ บาท จํานวน ๑๐๐ คน) เปนเงิน 60,๐๐๐ บาท
15,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (3 มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท จํานวน ๑0๐ บาท) เปนเงิน ๑5,๐๐๐ บาท
25,000 3. คาจัดแสดงผลงาน ๒๕ คน ๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 25,000 บาท
50,000 4. คาจางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (วีดิโอสั้นเพื่อเผยแพรในโทรทัษศน) เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
5,000 5. โลประกาศเกียรติคุณ 5 อัน × 1,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
10,000 6. ใบประกาศเกียรติคุณพรอมกรอบ 25 ใบ × 400 เปนเงิน 10,000 บาท
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
2,300 - คาวัสดุ 2,300 บาท
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
3,000 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน 3,000 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3.2 : เตรียมความพรอมแกลูกจางกอนเขาสูวัยเกษียณ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ 3.๓ : สถานประกอบการตนแบบในการจางงานผูสูงอายุ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

200,000

20,000 - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจาหนาที 20,000.-บาท
(วันเวลาราชการ 200 บาท 10 วัน 10 คน)
14,400 - คาสมนาคุณวิทยากร (6 ชั่วโมง ๆละ ๖๐๐ บาท 4 รุน) เปนเงิน 14,4๐๐ บาท
60,000 1. คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆละ 300 บาท จํานวน 50 คน 4 รุน) เปนเงิน 60,0๐๐ บาท
20,000 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ ๆละ 50 บาท จํานวน 50 บาท 4 รุน) เปนเงิน 20,0๐๐ บาท
75,600 - คาวัสดุที่ใชในการจัดอบรม 75,600.-บาท
10,000 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง
100,000

28,400 - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจาหนาที 28,400.-บาท
(วันเวลาราชการ 200 บาท 10 วัน 10 คน) (วันหยุดราชการ 420 บาท 2 วัน 10 คน)
1,400 1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จํานวน 20 คน) เปนเงิน 1,400 บาท
1,050 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จํานวน 30 คน ) เปนเงิน 1,050 บาท
11,000 3. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท จํานวน 110 คน) เปนเงิน 11,0๐๐ บาท
20,000 4. คาเชาสถานที่จัดงานและตกแตงสถานที่ 20,000.-บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ 3.4 : การบริการสุขภาพดวยภูมิปญญาลานนา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ 3.5 : การทําผลิตภัณฑจากผลผลิตทองถิ่น
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

11,650 - คาวัสดุที่ใชในการจัดอบรม 11,650.-บาท
15,000 - คาทําโลรางวัล (10 อัน ๆ ละ 1,500 บาท) เปนเงิน 15,000 บาท
1,500 - คาจัดพิมพใบรับรองพรอมปกผาไหม (10 อัน ๆ ละ 150 บาท) เปนเงิน 1,500 บาท
10,000 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง
228,600

90,000 - คาสมนาคุณวิทยากร (30 ชั่วโมง ๆ ละ 1,000 บาท ๓ รุน) เปนเงิน 9๐,๐๐๐ บาท
37,800 1. คาอาหารกลางวัน (5 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 63 คน ) เปนเงิน 37,8๐๐บาท
22,050 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน 63 คน) เปนเงิน 22,๐5๐บาท
6,000 3. คาจางถายเอกสารประกอบการฝกและเขาเลม รุนละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ รุน
6,000 1. ซื้อวัสดุในการจัดเก็บเอกสารและสําหรับปฏิบัติงานสํานักงานในกิจกรรมนี้ (รุนละ ๒,๐๐๐ บาท)
60,000 2. วัสดุฝกอบรม ๖๐,๐๐๐ บาท คาวัสดุฝกอบรม รุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ รุน
6,750 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง ๓ รุน ๆ ละ 2,250 บาท เปน 6,750 บาท
152,400

36,000 - คาสมนาคุณวิทยากรการบรรยาย ๓๐ ชม ๆ ละ 6๐๐ บาท ๒ รุน ๆ ละ 18,๐๐๐ บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
50,400 - คาอาหารกลางวัน ๒๕,๒๐๐ บาท มื้อละ ๑๒๐ บาท/ คน 5มื้อ/ ๔๒ คน 2 รุน รวม 50,400 บาท
29,400 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๑๔,๗๐๐ บาท คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขาฝก/ วิทยากร มื้อละ
๓๕ บาท/ คน วันละ ๒ มื้อ จํานวน ๕ วัน/ ๔๒ คน รุนละ 14,700 บาท จํานวน ๒ รุน รวม 29,400
บาท
30,600 คาจัดซื้อวัสดุ (ในพื้นที่) สําหรับฝกอบรม รุนละ 15,3๐๐ บาท จํานวน ๒ รุน

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ 3.6 : มหกรรม ๑๐๘ อาชีพ สงเสริมการจางงานผูสูงวัย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
(3) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

2,000 วัสดุในการจัดเก็บเอกสารและสําหรับปฏิบัติงานสํานักงานในกิจกรรมนี้ (รุนละ 1,๐๐๐ บาท) จํานวน 2 รุน
คาน้ํามันเชื้อเพลิง ๘,๐๐๐ บาท คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการประสานงานฝกอบรม รุนละ 2,๐๐๐ บาท
4,000 จํานวน ๒ รุน

1,530,000

30,000 - คาตอบแทนนอกเวลาราชการ เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ไดแก
- วันธรรมดา 200 บาท 5 คน จํานวน 9 วัน เปนเงิน 9,000 บาท
- วันหยุด 420 บาท 5 คน จํานวน 10 วัน เปนเงิน 21,000 บาท
12,000 คาตอบแทนวิทยากรและผูดําเนินการเสวนาดานอาชีพ รวม 4 คน คนละ 3 ชั่วโมงๆละ 1, 000 บาท
เปนเงิน 12,000 บาท

50,000 - เบี้ยเลี้ยง จํานวน 3 คนๆ ละ 240 บาท จํานวน 30 วัน เปนเงิน 21,600 บาท
- คาที่พัก 3 คนๆ ละ 500 บาท รวม 15 ครั้ง เปนเงิน 22,500 บาท
- คาพาหนะเดินทาง เปนเงิน 5,900 บาท
810,000 คาจางเหมาสาธิตอาชีพ ๑๐๘ อาชีพๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท (๑๐๘ อาชีพ x ๗,๕๐๐ บาท) เปนเงิน
๘๑๐,๐๐๐ บาท
200,000 คาจางเหมาจัดและตกแตงสถานที่ เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
120,000 คาอาหารกลางวันสําหรับผูรับฟงการเสวนา จํานวน 150 คนๆ ละ 400 บาท เปนเงิน 120,000 บาท
30,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมงาน มื้อละ 50 บาท x 2 มื้อ x 300 คน เปนเงิน 30,000
บาท
200,000 พาหนะสําหรับผูรวมงาน เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไดแก
- คาจางเหมาพาหนสําหรับผูรวมงาน จํานวน 40 คันๆ ละ 2,000 บาท รวม 80,000 บาท
- คาจางเหมาพาหนสําหรับผูรวมงาน จํานวน 30 คันๆ ละ 4,000 บาท รวม 120,000 บาท
5,000 คาตอบแทนพิธีกร เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
25,000
รางวัลและคาตอบแทนกรรมการการแขงขันทักษะดานการประกอบอาชีพ เปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
- รางวันที่ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท
- คาตอบแทนกรรมการ 5,000 บาท

(4) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

5,000 คาตอบแทนการแสดงชุดพิธีเปด 5,000 บาท
33,000 คาวัสดุ เปนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท
10,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน ๑0,0๐๐ บาท

ลําดับความสําคัญ 10
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
12,066,340 บาท
กิจกรรมวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาก
จากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
275,640 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมเสริ ม สร า งองค ค วามรู ใ นการขั บ เคลื่ อ น และขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจาพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
500,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมจั ดทําสื่อประชาสัมพันธ งานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
700,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
567,500 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
5,981,200 บาท
1. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
3. อําเภอทุกอําเภอ
4. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
กิ จ ก ร ร ม แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
1,500,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านการดํ า เนิ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริในพืน้ ที่ตนแบบทุกมิติ
1,500,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

หัวขอ
กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
กิจกรรมการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
1,042,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 10
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
วงเงิน : 12,066,340บาท (สิบสองล้านหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงานที่ 6 : ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดาเนินการ :
1. สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
5. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
6. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
7. อาเภอทุกอาเภอ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม:
1. หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
3. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
5. ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
6. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
7. นายอาเภอทุกอาเภอ
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
รและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย ทาให้ พวกเราชาวไทยได้เห็ น
การเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนและทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย แม้จะห่ างไกลทุรกันดารสักเพียงไหน
ก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากจนเกิดเป็นศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านต่างๆ
อย่างมากมาย พระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความกินดีอยู่ดี
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความสาคัญกับประเทศไทยและได้กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง ซึ่งถือเป็นทิศทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสาหรับแผนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการ
กระทรวงและกรม แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด /จั ง หวั ด ให้ มี ก ารสอดประสานกลมกลื น เป็ น แผนเดี ย วกั น
(One Plan)และพัฒนาทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้ มกัน รวมถึงมี การ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ ...
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สภาพปั ญ หา/ความต้ อ งการ :จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในหลายจั ง หวั ด ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ได้เมตตาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งข้อมูลจากสานักงาน กปร.
เมื่อปีพุทธศักราช 2560 ได้ทาการสารวจและรวบรวมจานวนโครงการไว้ได้มากถึง 624 โครงการ ซึ่งยัง
ไม่รวมถึงโครงการที่มีลักษณะการน้อมนาหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ
อีกจานวนมากเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ จึงได้ส ร้ างกลไกคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ และได้กาหนดให้มีโครงการการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ บรรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการดาเนินโครงการของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
ร่วมกัน เพื่อเกิดการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและ
เป็ น การช่ว ยเหลื อประชาชน เป็ น แนวทางในการด าเนินชีวิ ตของประชาชน และพัฒ นาจังหวัด เชียงใหม่
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป
ความเร่ งด่ ว น :ปั จ จุบั นประเทศไทยขั บเคลื่ อนภายใต้ แผนยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564)ด้วยวิสัยทัศน์ “ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”หลายภาคส่วนได้ยึดแนวทางการพัฒ นาดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบ
ดาเนิ น งานที่จ ะมุ่งไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน ตลอดจนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายให้ประชาชนชาวจังหวัด
เชียงใหม่ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อการดารงชีวิต ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย 2,066 หมู่บ้าน และพัฒนายกระดับให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกหมู่บ้านภายในปี พ.ศ. 2562 นี้ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการทางานร่วมกัน
อย่างจริงจัง และนับว่าโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา และสามารถขยายผลลงไปสู่พื้นทีไ่ ด้
2) เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการน้ อ มน าแนวทางของศาสตร์
พระราชา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินงานการสนองพระราชดาริฯ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของระบบฐานข้อมูล (DataBase) ให้มีประสิทธิภาพ
5) ประชาชนในพื้น ที่และที่เกี่ยวข้องได้ มีการน้อมนาหลั กการของศาสตร์พระราชาและ
แนวพระราชดาริฯ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ต่อตนเองและสังคม
6) เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ...
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 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่ ม เป้ า หมาย :
ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และประชาชน ตลอดจนผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่
(๓.๒) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย :
บุ ค ลากรภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. มีการขับเคลื่อนกลไกการทางาน ส่งเสริมบุคลากร และ/หรือกลุ่มเป้าหมาย ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก น้อมนาศาสตร์พระราชาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
สนับสนุนการทางานเพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่เพื่อสนองพระราชดาริ
2. มีการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 1
ประเภท
และ/หรือ 1
ช่องทาง
ร้อยละ 1

3. จ า น ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล โ ค ร ง ก า ร
อันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
4. มีการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อย่างน้อย 500
ต้น
5. มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ล ะ ข ย า ย ผ ล โ ค ร ง ก า ร อย่างน้อย 2
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ครั้ง
(4.2) ผลผลิต
1) มี น โยบาย แนวทางการ ติ ด ตามการด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นศาสตร์ พ ระราชา และน้ อ มน าไปขยายผลในพื้ น ที่
อย่างเหมาะสม
3) การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ปลูกฝังจิตสานึกให้ราษฎรในพื้นที่มีใจรักต้นไม้
รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
4) เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เกิดการรับรู้ ตระหนัก และน้อมนาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

5) เกษตรกร...
-45) เกษตรกรได้รับคาแนะนา คาปรึกษา และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขา
ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง โดยมีขอบเขตการให้บริการเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรประสบในพื้นที่ และใช้
เวลาน้อยในการให้บริการเป็นหลัก ตลอดจนให้ความรู้ คาแนะนา และรับปรึกษาปัญหา แก่เกษตรกรตาม
ความต้องการและความจาเป็นของเกษตรกรในพื้นที่ระดับตาบลอย่างพร้อมเพรียง
6) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้
(๔.3) ผลลัพธ์
1) การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
2) มีการน้อมนาศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในทุกระดับ และดารงชีพตามแนวทางพระราชดาริ
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) มีการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พร้อมอนุ รักษ์/รักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
4) เกษตรกรได้รับคาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขา ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทาการผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
4) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(๔.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการน้อมนา
ศาสตร์พระราชาซึ่งพระราชทานไว้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ไปประยุกต์ใช้ในการการทางาน
และการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปขยายผลในการ
สืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป ตลอดจนมีความจงรัก ภักดี และการธารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป
เชิงลบ : -ไม่มี(๕) แนวทางการดาเนินงาน
- ปรากฏตามเอกสารแนบ(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการจานวน12,066,340 บาท (สิบสองล้านหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
(7.1) ประเภทค่าใช้จ่าย
(7.1.1) ค่าตอบแทน
533,600 บาท
(7.1.2) ค่าใช้สอย
8,824,640 บาท
(7.1.3) ค่าวัสดุ
2,708,100 บาท
(7.2) หน่วยดาเนินงาน
(7.2.1) สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
5,517,640 บาท
(7.2.2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
567,500 บาท
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
(7.2.3) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
890,100บาท

(7.2.4) สานักงาน....
-5(7.2.4)
(7.2.5)
(7.2.6)
(7.2.7)

สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอฝาง
อาเภอทุกอาเภอ (ยกเว้นอาเภอฝาง)

931,600บาท
1,190,000บาท
1,719,500บาท
1,250,000 บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ ในระหว่างเตรี ยมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙) วิธีการบริห ารจั ดการหรื อดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้ว เสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ : - ไม่มี (๑o) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี –

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต :
1) มีนโยบาย แนวทางการ ติดตามการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในศาสตรพระราชา และนอมนําไปขยายผลใน
พื้นที่อยางเหมาะสม
3) การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษเพิ่มขึ้น ปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรใน
พื้นที่มีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษาสิ่งแวดลอม
4) เกิดการเผยแพรขอมูลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก
เกิดการรับรู ตระหนัก และนอมนําไปปรับใชอยางเหมาะสม
5) เกษตรกรไดรับคําแนะนํา คําปรึกษา และการแกไขปญหาดานการเกษตร
ทุกสาขา ทั้งดานพืช สัตว ประมง โดยมีขอบเขตการใหบริการเนนการแกไขปญหาที่
เกษตรกรประสบในพื้นที่ และใชเวลานอยในการใหบริการเปนหลัก ตลอดจนให
ความรู คําแนะนํา และรับปรึกษาปญหา แกเกษตรกรตามความตองการและความ
จําเปนของเกษตรกรในพื้นที่ระดับตําบลอยางพรอมเพรียง
6) ประชาชนมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได
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โครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอย : 1.1
ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจงั หวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

12,066,340

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอย : 1.2
ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน :
1) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2) ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
3) สํานักงานเกษตรและสหกรณืจังหวัดเชียงใหม
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
5)สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
6)โครงการชลประทานเชียงใหม
7) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

275,640

100,000

21,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม (100 คนX35 บาทX 6 มื้อ)
60,000 เอกสารประกอบการประชุม(100 คน x100 บาท x6 ครั้ง)
19,000 คาวัสดุสํานักงาน
175,640

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมหลัก 2
กิจกรรมเสริมสรางองคความรูในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมหลัก 3
กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจงั หวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
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9,240 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (44 คนๆ 35 บาท 6 ครั้ง) (รายละเอียด
เอกสารแนบ)
26,400 คาเอกสารประกอบการประชุม (44 คนๆ 100 บาท 6 ครั้ง)
(รายละเอียดเอกสารแนบ)
140,000 คาวัสดุสํานักงาน (รายละเอียดเอกสารแนบ)
500,000

18,000 คาวิทยากร 2 วัน 10 คน ๆ ละ 3 ชม ๆ ละ 600 บาท
29,000 1)คาที่พักวิทยากร
99,000 2)คาที่พักผูเขารับการอบรมและเจาหนาที่ (1 คืน 110 คนๆ ละ 900
บาท)
80,000 3)คาพาหนะวิทยากร
60,000 3) คาพาหนะผูเขารับการอบรม (เหมาจาย)
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 อุปกรณสําหรับผูเขารับการอบรม
43,000 คาวัสดุสํานักงาน
5,000 คาน้ํามัน

700,000

700,000 จางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลัก 4
กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันสําคัญของสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

567,500

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1 ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันสําคัญของสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 2 บํารุงรักษาตนไม โดยการมีสวนรวม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมหลัก 5
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมยอย : 5.1
โครงการอบรมเกษตรกรสูการพึ่งพาตนเอง
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
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500,000

4,900 1) จางเหมาจัดทําปายพื้นหลัง ขนาดไมนอยกวา 4 x 8 เมตร จํานวน
4,600 2) จางเหมาจัดทําปายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.50 เมตร (พรอม
เสามีบัวหัวเหล็ก และติดตั้ง) จํานวน 1 ปาย
24,000 3) จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ พรอมตกแตงสถานที่ใหสวยงามและ
เหมาะสม และเครื่องเสียง
42,000 4) อาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมกิจกรรม (ขาวกลอง อาหาร 2
อยาง) จํานวน 700 คน ๆ ละ 60 บาท
24,500 5) อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 700
คน ๆ ละ 35 บาท
75,000 6) จางเหมาขุดหลุมพรอมฝงกลบ ขุดหลุมเปดหนาดิน ใหมีขนาด
มาตรฐานทั่วไปความกวาง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร
300,000 1) จัดซื้อกลาไมขนาดใหญ ในการจัดกิจกรรม จํานวน 500 ตน
25,000 2) วัสดุการเกษตร
67,500

4,000 1) จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย
10,000 2) จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ พรอมตกแตงสถานที่ใหสวยงามและ
เหมาะสม และเครื่องเสียง
10,000 4) อาหารกลางวัน สําหรับผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 100 คน ๆ ละ
100 บาท
3,500 5) อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 100
คน ๆ ละ 35 บาท
40,000 1) วัสดุการเกษตร

5,981,200

131,600

28,800 คาวิทยากร 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท จํานวน 2 คน
จํานวน 2 หลักสูตร
24,000 คาพาหนะผูเขารับการอบรม (เหมาจาย) (จํานวน 30 ราย จํานวน 2
เที่ยวตอวัน หลักสูตรละ 2 วัน จํานวน 2 หลักสูตร

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

ป 2563
28,000 1)อาหารกลางวัน(35 คน (ผูเขาอบรม 30 คน/วิทยากร 2 คน/ จนท.
3 คน) 2 มื้อ มื้อ ละ 200 บาท จํานวน 2 หลักสูตร
9,800 2)อาหารวางและเครื่องดื่ม(35 คน (ผูเขาอบรม 30 คน/วิทยากร 2
คน/ จนท. 3 คน) 4 มื้อ มือละ 35 บาท จํานวน 2 หลักสูตร
3,000 3)เอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด ชุด ละ 50 บาท จํานวน 2 หลักสูตร
4,000 4)คาใชจายในการตกแตงสถานที่ฝกอบรม
12,000 5)อุปกรณสาํ หรับผูเขารับการอบรม 30 คน คน ละ 200 บาท
จํานวน 2 หลักสูตร
9,000 6)คาเชาอุปกรณในการฝกปฏิบัติ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอย : 5.2
กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรอินทรียตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

5,000 วัสดุสํานักงาน
8,000 คาวัสดุการเกษตรที่ใชในการฝกปฏิบัติ
800,000

72,000 คาวิทยากรจํานวน 12 ชม.ตอรุน จํานวน 10 รุน รวม 120 ชม. ๆ ละ
600 บาท

๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
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)อาหารวางและเครื่องดื่ม (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
(2) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอย : 5.3
โครงการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 5.3.1 การวางแผนบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 5.3.1.1 : ประชุม วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการฯ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ

50,000 คาวัสดุสํานักงาน
20,000 คาวัสดุการเกษตร
890,100

202,000
35,000

21,000
4,900
5,600
3,500

คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 35 คน * 2 วัน * 300 บาท
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 35 คน *4 มื้อ*35 บาท
คาอาหารกลางวัน จํานวน 35 คน * 2 มื้อ* 80 บาท
คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 35 ชุด*100 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 5.3.1.2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
(3) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5.3.1.3 : การประชุมชี้แจงมอบนโยบายการดําเนินกิจกรรม
ใหกับสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งมอบทุนสนับสนุน
การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5.3.1.4 : การประชาสัมพันธโครงการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 5.3.2 การบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ

ป 2563
121,000

5,000 คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 10 คน * 500 บาท
8,000 คาตอบแทนวิทยากร 4 คน * 2000 บาท

36,000
24,000
12,000
30,000
6,000

คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน * 2 วัน *300 บาท
คาที่พัก 60 คน*400 บาท
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 60 คน *4 มื้อ*50 บาท
คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน * 2 มื้อ* 250 บาท
คาเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 60 ชุด*100 บาท

37,500

25,000
3,500
4,000
5,000

คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน *500 บาท
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน *2 มื้อ*35 บาท
คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน * 1 มื้อ* 80 บาท
คาคาวัสดุอุปกรณ เอกสารประกอบการการประชุม จํานวน 50 ชุด*
100 บาท

8,500

3,500 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 5 ผืน* 700 บาท
5,000 วัสดุสํานักงาน
310,000

16,000 คาตอบแทนวิทยากร
15,000
10,000
108,000
37,800
43,200
20,000

- คาพาหนะผูเขารวมประชุม 15 โรงเรียน * 1000 บาท
- คาพาหนะเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 20 คน * 500 บาท
- คาที่พัก (เหมาจาย) 270 คน * 400 บาท
-คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 270 คน * 4 มื้อ * 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน 270 คน * 2 มื้อ * 80 บาท
- คาเอกสารประกอบการประชุม วัสดุที่ใชในกิจกรรม (เหมาจาย)

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5.3.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 5.3.3.1 : ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดําเนิน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษา
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5.3.3.2 : นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5.3.3.3 : ประชุมสรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนิน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษา
พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

ป 2563
60,000 - คาเสื้อกิจกรรม (เจาหนาที่) –โปโล 150 ตัว * 200 บาท
- คาเสื้อกิจกรรม (ผูเขารวมกิจกรรม) 300 ตัว * 100
331,100

20,000

12,000
2,800
3,200
2,000

คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คน * 1 วัน * 300 บาท
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 40 คน * 2 มื้อ * 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน * 1 มื้อ * 80 บาท
- คาเอกสารประกอบการประชุม (เหมาจาย)

97,600

40,000 - คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม จํานวน 40 คน

9,600
16,000
15,000
5,600
6,400
5,000

- คาเบี้ยเลี้ยง 40 คน * 240 บาท
- คาที่พักเหมาจาย 400 บาท จํานวน 40 คน
- คาพาหนะ (เหมาจาย)
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 40 คน * 4 มื้อ * 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน * 2 มื้อ * 80 บาท
- คาเอกสารประกอบ วัสดุที่ใชในการนิเทศ กํากับ ติดตาม

35,500

15,000 คาพาหนะ จํานวน 50 คน * 1 วัน * 300 บาท
5,000 - คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 5.3.3.4 : กิจกรรมนิทรรศการ มอบรางวัลยกยอง เชิดชูเกียรติ
การดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทาง
การศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

ป 2563
178,000

23,000 เงินรางวัลสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
รางวัลยอดเยี่ยม 10,000 บาท
รางวัลดีเดน
อันดับที่ 1 8,000 บาท
อันดับที่ 2 5,000 บาท
10,000 - คาตอบแทนเจาหนาที่ จํานวน 20 คน * 500 บาท
5,000 คาตอบแทนวิทยากร 5 คน * 1000 บาท
15,000 - คาพาหนะโรงเรียนที่เขารวมแสดงผลงาน 15 แหง *1000 บาท
20,000 - คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 200 คน * 2 มื้อ * 50 บาท
50,000
5,000
45,000
5,000

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 5.3.4 การประเมินผล
กิจกรรมยอยที่ 5.3.4.1 : สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหนวยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ประจําป 2563
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

- คาอาหารกลางวัน จํานวน 200 คน * 1 มื้อ * 250 บาท
- คาเกียรติบัตรและโลรางวัล
- จัดบูธนิทรรศการ จํานวน 15 แหง * 3000 บาท
- คาเอกสารประกอบ วัสดุที่ใชในกิจกรรมฯ (เหมาจาย)

47,000
47,000

18,000
6,000
15,000
3,000

คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 60 คน * 1 วัน * 300 บาท
คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม จํานวน 60 คน * 2 มื้อ * 50 บาท
คาอาหารกลางวัน จํานวน 60 คน * 1 มื้อ * 250 บาท
คาเอกสารประกอบการประชุม และวัสดุที่ใชในการสรุปรายงานผลฯ

5,000 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอย : 5.4
โครงการสนับสนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
หนวยดําเนินงาน : อําเภอฝาง
กิจกรรมที่ 5.4.1 : กิจกรรมอบรมใหความรู และสรางการรับรูใหกับบุคลากร
ขาราชการ เจาหนาที่ เกี่ยวกับศาสตรพระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

1,719,500
19,300

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมที่ 5.4.2 : กิจกรรมอบรมใหความรู และสรางการรับรูใหกับผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบน คณะกรรมการหมูบาน และประชาชน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป 2563
4,200 คาตอบแทนวิทยากร 7 ชั่วโมง* 600 บาท = 4,200 บาท
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 ชุด * 50 บาท
= 2,500
5) คาจางเหมาจัดสถานที่ = 1,000 บาท
รวมคาจางเหมาบริการ 10,100 บาท

5,000 วัสดุสํานักงาน
293,400

33,600 คาตอบแทนวิทยากร (8 ตําบลๆละ 1 ครั้ง) 7 ชั่วโมง* 600 บาท*8 ครั้ง
254,800 คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน 1 มื้อ *1,210 คน*80 บาท =
96,800 บาท
คาจางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ *1,210 คน*35 บาท
= 84,700 บาท
คาจาเหมาทําปายกิจกรรม 1 ปาย * 8 ครั้ง = 4,800 บาท
คาจางเหมาทําเอกสารประกอบการอบรม 1,210 ชุด * 50 บาท =
60,500 บาท
คาจางเหมาจัดสถานที่ ครั้งละ 1,000 บาท * 8 ครั้ง = 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 ตําบลละ 1 ครั้ง/1วัน)

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมที่ 5.4.3 : กิจกรรมสนับสนุนแหลงเรียนรูศาสตรพระราชาและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําหมูบาน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

5,000 วัสดุสํานักงาน
1,190,000

59,500 คาจางเหมาทําปายกิจกรรม จํานวน 119 หมูบานๆละ 500 บาท/ปาย
297,500 คาวัสดุสํานักงาน สนับสนุนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
119 หมูบานๆละ 2,500 บาท

(2) วัสดุกอสราง

357,000 คาวัสดุกอสรางสนับสนุนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 119
หมูบานๆละ 3,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

476,000 คาวัสดุการเกษตร สนับสนุนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
119 หมูบานๆละ 4,000 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมที่ 5.4.4 : กิจกรรมคัดเลือกแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบล
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

(2) วัสดุกอสราง
(3) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมที่ 5.4.5 : กิจกรรมคัดเลือกแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจําอําเภอ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

(2) วัสดุกอสราง
(3) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอย : 5.5
โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ
หนวยดําเนินงาน : อําเภอทุกอําเภอ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

(2) คารับรองและพิธีการ

ป 2563
160,000

75,200

- คาจางเหมาสถานที่ แสงสีเสียง ปายไวนิล ตกแตงดอกไม จํานวน
8 ตําบล/ 1 ครั้ง ๆละ 3,000 = 24,000 บาท
- คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน จํานวน 80 คน*50 บาท *8 ครั้ง
= 32,000 บาท
- คาจางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 80 คน*30 บาท *8
ครั้ง = 19,200 บาท

28,800 คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 ตําบล*600 = 4800
คาวัสดุสํานักงาน (ในการทํากิจกรรมสําหรับหมูบานที่ชนะการ
คัดเลือก) จํานวน 8 หมูบาน 24,000
24,000 คาวัสดุกอสราง (ในการทํากิจกรรมสําหรับหมูบานที่ชนะการคัดเลือก)
จํานวน 8 หมูบาน 24,000
32,000 คาวัสดุการเกษตร (ในการทํากิจกรรมสําหรับหมูบานที่ชนะการ
คัดเลือก) จํานวน 8 หมูบาน 32,000
56,800

34,000 คาจางเหมาสถานที่ แสงสีเสียง ปายไวนิล ตกแตงดอกไม จํานวน 1
ครั้ง ๆละ = 10,000 บาท
คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน จํานวน 300 คน*50 บาท =
15,000 บาท
คาจางเหมาทําอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 300 คน*30 บาท =
9,000 บาท
12,800 คาวัสดุสํานักงาน สําหรับจัดกิจกรรมคัดเลือกระดับอําเภอ 2,800 บาท
คาวัสดุสํานักงาน (ในการทํากิจกรรมสําหรับหมูบานที่ชนะการ
คัดเลือก) จํานวน 1 หมูบาน 10,000
5,000 คาวัสดุกอสราง (ในการทํากิจกรรมสําหรับหมูบานที่ชนะการคัดเลือก)
จํานวน 1 หมูบาน 5,000
5,000 คาวัสดุการเกษตร (ในการทํากิจกรรมสําหรับหมูบานที่ชนะการ
คัดเลือก) จํานวน 1 หมูบาน 5,000
1,250,000

90,000 คาตอบแทนวิทยากร (6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท) 25 อําเภอ
375,000
175,000
175,000
125,000

1) คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท 100 คน ) 25 อําเภอ
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 มื้อๆ ละ 35 บาท 100 คน )25 อําเภอ
3) คาเอกสารการอบรม (1 ครั้ง ๆ 100 ชุด ๆ 70 บาท) 25 อําเภอ
คาเตรียมการและพิธีเปด 25 อําเภอ

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอย : 5.6
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุการเกษตร

กิจกรรมหลัก 6
กิจกรรมแสดงนิทรรศการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป 2563

250,000 คาวัสดุสํานักงาน 25 อําเภอ ๆ ละ 5,000 บาท
60,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 25 อําเภอ ๆ ละ 2,400 บาท
1,190,000

900,000 1) คาจางเหมาจัดงาน ครั้งที่ 1 จํานวน 1 ครั้งๆละ 450,000 บาท
2) คาจางเหมาจัดงาน ครั้งที่ 2 จํานวน 1 ครั้งๆละ 450,000 บาท
290,000 1)สนับสนุนปจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ กลาพันธุ พืชผักสวนครัว พันธุไมผล)
การจัดงานครั้งที่ 1 จํานวน 1 ครั้งๆละ 145,000 บาท
2)สนับสนุนปจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ กลาพันธุพืชผักสวนครัว พันธุไมผล)
การจัดงานครั้งที่ 2 จํานวน 1 ครั้งๆละ 145,000 บาท
1,500,000

1,500,000 จางเหมาจัดแสดงนิทรรศการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลัก 7
กิจกรรมศึกษาดูงานการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่
ตนแบบทุกมิติ
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลัก 8
กิจกรรมการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

1,500,000

1,500,000 คาจางเหมาจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การดําเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ตนแบบทุกมิติ (กลุมเปาหมาย
จํานวน 100 คน)

1,042,000

150,000 1) คาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
30,000 1) คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
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50,000 1) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร เจาหนาที่ ใน
การบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตามการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
50,000 2) คาที่พักสําหรับผูบริหาร เจาหนาที่ ในการเดินทางไปราชการของ
ผูบริหาร เจาหนาที่ในการบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตาม
การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
50,000 3) คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร เจาหนาที่ ในการ
บริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตามการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

(๖) คาจางเหมาบริการ

312,000 1) คาจางเหมาเจาหนาที่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน (คนละ 13,000 บาท
จํานวน 12 เดือน)
50,000 2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมฯ
50,000 3) คาอาหารกลางวัน
100,000 4) คาจางเหมาจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

150,000 1) คาวัสดุสํานักงาน
50,000 1) คาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/
กิจกรรม และภารกิจของผูบริหาร เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12
เดือน)

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชนในการประมวลผลขอมูลใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณเทานั้น
กรุณาอยาเพิ่มประเภทรายการใหมโดยไมจาํ เปน
๒. กรณีประสงคจะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ใหประสานงานกับเจาหนาสํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุมจังหวัดกอน
๓. ตามแบบฟอรมฯ ใหเลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจาย และรายการที่มีงบประมาณเทานั้น

ลําดับความสําคัญ 11
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
1,630,000 บาท
กิจกรรมวางแผนการสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการ
ขั บ เค ลื่ อน แ ล ะ ข ยา ยผ ล โ ค ร งก า รอ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก ร รม พื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
100,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
800,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม ของสถานศึกษาและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
480,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(อพ.สธ.-ชม.)
250,000 บาท
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 11
ชื่อโครงการ : โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
วงเงิน : 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดาเนินการ:สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายชูชีพ พงษ์ไชยหัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
และทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการ
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นาผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพื ช
ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ทรงมีพระราชดาริให้อนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔
และทรงให้นาพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชดาริและสืบสาน
พระราชปณิธานแห่งพระองค์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้มีพระราชดาริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ
โดยพระราชทาน ให้ โ ครงการส่ ว นพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ ายวิช าการ เป็นผู้ ดาเนินการจัดตั้งธนาคาร
พื ช พรรณขึ้ น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๙ โดยได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.)และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวั ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
การดาเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ดาเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บท
ซึ่งมีร ะยะเวลาดาเนิน งานห้ าปี โดยได้ดาเนินงานจนถึงปัจจุบัน คือ แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ห ก
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเข้าร่วมวางแผนงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อให้มีแนวทางการดาเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท
โดยเน้นการทางานเข้าไปสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดาเนินงานในระดับท้องถิ่น
ในการจั ดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
กายภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จะนาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
จังหวัดเชียงใหม่...

-2จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้จัดทาแผนแม่บทระยะ ๕ ปี
ที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) เพื่อเป็นแนวทางและแผนการดาเนินงานตามแผนแม่บท
อพ.สธ. ตลอดจนขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประสบความสาเร็จ
เป็นผลประโยชน์แท้ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการ ๘ กิจกรรม ภายใต้กรอบการดาเนินงาน 3 กรอบ ดังนี้
๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
๒. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
๓. กรอบการสร้างจิตสานึก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ โดยส่งเสริมให้สมัคร
เป็ นสมาชิกงานฐานทรั พยากรท้องถิ่น กาหนดเป้าหมายให้ อาเภอละหนึ่งตาบล/หนึ่งเทศบาลเป็นอย่างน้อ ย
อี ก ทั้ ง ในส่ ว นของสถานศึ ก ษาให้ ส มั ค รสมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ให้ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๑๐
ของจานวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญหา/ความต้องการ :เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ข้างต้น
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนิ น งาน ตามแผนแม่ บ ท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่ ห ก
(1 ตุ ลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กั นยายน พ.ศ.2564) โดยมี กิ จกรรม 8 กิ จกรรมที่ อยู่ ภายใต้ 3 กรอบการ
ดาเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจัดทาแผนปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปี งบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงาน ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี
เฉพาะในส่วนของหน่ว ยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการดาเนินงาน เช่น พื้นที่เป้าหมาย
ในการดาเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน และการบริหาร จัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติและงบประมาณในการดาเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจาปี/โครงการ
ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป

(๒) ข้อมูลทั่วไป...
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(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2)เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งเด็ก และเยาวชนให้ มี จิ ต ส านึ กในการอนุ รั กษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3)เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยระดั บ ต่ า ง ๆ ในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
4)เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการดาเนินงานสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผล
การสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ของหน่วยงานในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของ
จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย :
บุ ค ลากรภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทางานประสานการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30
กันยายน 2564)จานวน 5 คณะ เพื่อวางแผนการดาเนินการขับเคลื่อน กากับ
และติดตาม การดาเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
2. มีการจั ดนิ ทรรศการในงานการประชุมวิช าการและนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ค่าเป้าหมาย
อย่างน้อย 3 ครั้ง

1 ครั้ง

3. มีการจัดแสดง...
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ค่าเป้าหมาย

3. มีการจัดแสดงผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
4. มีการรายงานผลการดาเนินงาน/ความก้าวหน้าการดาเนินงานขับเคลื่อน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จากหน่วยงานที่เข้าร่วม
สนองพระราชดาริ

1 ครั้ง
อย่างน้อย 2 ครั้ง

(4.2) ผลผลิต
1) มีนโยบาย แนวทางการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) เกิดการเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระหว่างสถานศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิก และน้อมนาไปขยายผลในพื้นที่อย่างเหมาะสม
(๔.3) ผลลัพธ์
1) การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดเชียงใหม่ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
2) มีการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมอนุรักษ์/รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3)มีการฟื้นฟูพืชประจาท้องถิ่นสาคัญพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการดาเนินงานตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเพื่อศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ยั่งยืน
4) เด็กและเยาวชนมี จิ ตส านึ กในการอนุ รักษ์พั นธุ กรรมพื ช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๔.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย มีความรู้ ความเข้าใจ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถนาไปขยายผล
ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป ตลอดจนมีความจงรัก ภักดี และการธารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป
เชิงลบ : -ไม่มี-

(๕) แนวทางการดาเนินงาน...
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(5.1) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทางานประสานการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดเชีย งใหม่ ระยะ 5 ปี ที่ห ก (1 ตุล าคม 2559 – 30 กันยายน 2564) จานวน 5 คณะ เพื่อวาง
แผนการด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น ก ากั บ และติ ด ตาม การด าเนิ น งาน โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
(5.2) จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี และการทบทวนแผนฯ ระยะ 5 ปีที่หก
(5.3) จัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(5.4) จัดแสดงผลการดาเนิน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการจานวน1,623,150 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
(7.1) ประเภทค่าใช้จ่าย
(7.1.1) ค่าตอบแทน
(7.1.2) ค่าใช้สอย
(7.1.3) ค่าวัสดุ

25,000บาท
1,563,150 บาท
41,850 บาท

(7.2) หน่วยดาเนินงาน
- สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ ในระหว่ างเตรี ยมการ หมายถึ ง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ ดาเนินการ
แล้วแต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม
กฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อม...
-6(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๙)วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้ว เสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ: - ไม่มี (๑o) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี –

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด เชียงใหม
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลผลิต :
1) มีนโยบาย แนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม เพื่อการดําเนินงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2) เกิดการเผยแพรขอมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางสถานศึกษาและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมที่เปนสมาชิก และ
ไมไดเปนสมาชิก และนอมนําไปขยายผลในพื้นที่อยางเหมาะสม
โครงการ : โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมวางแผนการสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมยอย : 1.1
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอย : 1.2
ประชุมคณะทํางานประสานการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม 2559
– 30 กันยายน 2564) จํานวน 5 คณะทํางาน
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสาํ นักงาน

100,000.00

32,400.00

8,400.00 อาหารวางและเครื่องดื่ม (80 คนX35 บาทX 3 มื้อ)
24,000.00 เอกสารประกอบการประชุม (80 คน x100 บาท x3 ครั้ง)

67,600.00

15,750.00 อาหารวางและเครื่องดื่ม (30 คน X 35 บาท X5 คณะทํางาน X 3 มื้อ
45,000.00 ค)าเอกสารประกอบการประชุม (30 คน x100 บาท X 5 คณะทํางาน
6,850.00 คาวัสดุสํานักงาน

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลัก 2
กิจกรรมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
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800,000.00

800,000.00 จางเหมาจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลัก 3
กิจกรรมจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดเชียงใหม ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ

-

๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมหลัก 4
กิจกรรมติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.ชม.)
หนวยดําเนินงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

-

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสาํ นักงาน

480,000.00

480,000.00 จางเหมาจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. ชม. ของ
สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8
โรงเรียน ๆ ละ 60,000 บาท (โรงเรียนที่สนองพระราชดําริฯ)

250,000.00

25,000.00
35,000.00
130,000.00 คาจางเหมาบุคลภายนอกในปฏิบัติงานในการติดตามและรายงานผล
จํานวน 1 คนๆละ 13,000 บาท x10 เดือน
25,000.00 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
35,000.00 คาวัสดุสํานักงาน

ลําดับความสําคัญ 37
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนิน
ชีวิต
1,103,000 บาท
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุในการบริหารจัดการวัด
383,000 บาท
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการฝกอบรมผูนําชุมชนเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกประชาชน
720,000 บาท
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)
ลําดับความสําคัญ 37
ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต
กิจกรรมหลัก
วงเงิน : 1,103,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามพันบาทถวน)
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริ มสร างศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่ ๓ การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
แผนงานที่ 3 สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ : นางพวงพยอม หานวงษา
ตําแหนง : นักวิชาการศาสนาชํานาญการ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงาน
สถานที่ติดตอ : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท : ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๗๑
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาจังหวัด)
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ๓ .๑ การปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มและวั ฒ นธรรมมุ ง เน น ให ส ถาบั น ทางสั ง คมร ว มปลู ก ฝ ง
คานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค โดยบูรณาการรวมกันระหวาง “ครอบครัว ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการ
หลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปน “วิถี” การดําเนินชีวิต
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ :สถานการณและสภาพปญหาทางสังคมของจังหวัด
เชียงใหมในปจจุบันเปนที่ประจักษโดยทั่วกันแลววาการมุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ไดสงผลให
เกิดความเจริญทางดานวัตถุเปนอยางมากและทําใหขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางดานจิตใจของคนใหเปนผู
ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดี ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางสังคมที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนเปน
จํานวนมาก ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จึงเปนที่มาของปญหาสังคมซึ่งปจจุบันไดทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้นตามลําดับ
การจะแกไขปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมใหบรรลุผลสําเร็จจะตองอาศัย
ความรวมมือจากองคกรหรือเครือขายตาง ๆโดยเฉพาะเครือขายพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาว
เชียงใหมนับถือมากที่สุด โดยมีวัดและสํานักสงฆ จํานวน ๑,๓๗๐ แหงและมีพระภิกษุสามเณรซึ่งเปนบุคลากร
ในการเผยแผหลักคุณธรรมจริยธรรม จํานวน ๑๑,๙๖๘ รูป ซึ่งจะทําใหการเผยแผหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
การสรางคานิยมที่ดีในการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอกจากจะชวยยกระดับจิตใจ
ของคนในสังคมใหสูงขึ้นแลวยังชวยลดปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นดวย
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน)หากมีการสงเสริมการนําเอาหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันยอมทําใหปญหาทางสังคมลดลงได ดวยเหตุนี้ จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตขึ้นเพื่อสงเสริมใหเกิดการเกื้อกูลกันใน
สังคมซึ่งจะชวยใหสังคมมีความสุขที่ยั่งยืนตอไป

(๒) ขอมูลทั่วไป...

-2(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑.๑ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดนําหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช
ในการดําเนินชีวิต
๒.๑.๒ เพื่อสรางความเขมแข็งใหสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งเปนสถาบันหลักในการ
สงเสริมใหประชาชนนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนาดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนปงบประมาณ ๒๕๖๓ สิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๖๓
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :พระภิกษุและผูนําชุมชน ทั้ง ๒๕ อําเภอในจังหวัดเชียงใหม
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :ไมมี
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
๔.๑.๑ รอยละของพระภิกษุซึ่งเขารวมกิจกรรมเปนผูมีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการวัดไดอยางถูกตอง
๔.๑.๒ รอยละของผู นํ าชุ มชนซึ่งเขาร ว มกิจ กรรมเป น ผูมีความรู ความเขาใจในการ
สงเสริมใหประชาชนในชุมชนสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตได
อยางถูกตอง
(๔.๒) ผลผลิต
๔.๒.๑ สถาบันพระพุทธศาสนามีความเขมแข็ง
๔.๒.๒ ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหคนในชุมชนสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไป
ใชในการดําเนินชีวิตได
(๔.๓) ผลลัพธ : คนในชุมชนอยูรวมกันอยางสงบสุข
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :ปญหาทางสังคมลดลงและสังคมมีความสงบสุข
เชิงลบ : -ไมม-ี
(๕) แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
๑.การพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุในการบริหาร
จัดการวัด
๒.การฝ ก อบรมผู นํ า ชุ ม ชนเพื่ อ การส ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63







เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63



(๖) วิธีการดําเนินงาน...

-3(๖) วิธีการดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จางเหมา
(๗) วงเงินของโครงการจํานวน ๑,๑๐๓,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามแบบฟอรมรายละเอียด
จําแนกตามงบรายจาย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).........................
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ ทั้งหมด
บางสวน ไมมีประสบการณ
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณสูง
มีประสบการณปานกลาง
ไมมีประสบการณ
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
ไมตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ :-ไมม-ี
(๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม
แผนงานที่ 3 สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
ผลผลิต :
๑) สถาบันพระพุทธศาสนามีความเขมแข็ง
๒) ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมใหคนในชุมชนสามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการ
ดําเนินชีวิตได
โครงการ : สงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต
กิจกรรมหลัก : ๑. การพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุในการบริหารจัดการวัด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

383,000

18,000
18,000 จํานวน ๓ รุน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
356,880
104,880 - คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๖ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท
เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๐ บาท
- คาที่พักของเจาหนาที่ (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ คืน ๆ ละ ๖ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท เปน
เงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท
- คายานพาหนะของผูเขารับการอบรม จํานวน ๔๕๐ รูป ๆ ละ ๒๐๐บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท
- คายานพาหนะของวิทยากร (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓ รูป/คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เปน
เงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท
117,000 - คาจางทําปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ บาท
- คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน ๔๕๐ เลม ๆ ละ ๒๕๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๑๑๒,๕๐๐ บาท
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
- คาบํารุงสถานที่ (คาน้ํา,คาไฟฟา,สาธารณูปโภคตาง ๆ) จํานวน ๓ รุน รุนละ ๕,๐๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท
- คาติดตามประเมินผลโครงการ เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

8,120
4,120
4,000

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลัก : ๒. การฝกอบรมผูนําชุมชนเพื่อการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๔. งบรายจายอื่น
๔.๑ ........................................................................

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
720,000

คําชี้แจง

60,000
60,000 จํานวน ๕ รุน ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
647,260
141,760 - คาเบี้ยเลี้ยงของเจาหนาที่ (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๖ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท
เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๗๖๐ บาท
- คาที่พักของเจาหนาที่ (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๒ คืน ๆ ละ ๖ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท เปน
เงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท
- คายานพาหนะของผูเขารับการอบรม จํานวน ๕๐๐ คน ๆ ละ ๒๐๐บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- คายานพาหนะของวิทยากร (กรณีไปจัดฝกอบรมยังตางอําเภอ) จํานวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๓ รูป/คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เปน
เงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท
57,500 - คาจางทําปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๕ ครั้ง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท
- คาจางทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน ๕๐๐ เลม ๆ ละ ๑๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท
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
- คาบํารุงสถานที่ (คาที่พัก,คาน้ํา,คาไฟฟา,สาธารณูปโภคตาง ๆ จํานวน ๒ วัน ๑ คืน) จํานวน ๕ รุน รุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- คาติดตามประเมินผลโครงการ เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท
12,740
4,740
8,000

ลําดับความสําคัญ 38
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2,937,000 บาท
กิจกรรมสรางพลังเครือขายแรงงานลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
1,337,000 บาท
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการเป น วิ ท ยากรให กั บ
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชน และ
ผูนําชุมชน
1,000,000 บาท
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการสร า งการรั บ รู ด า นกฎหมายด า นการบั ง คั บ คดี แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
600,000 บาท
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 38
ชื่อโครงการ:โครงการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม
กิจกรรมหลัก
วงเงิน:2,937,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ลดความเหลื่อมล้้า (InclusiveGrowth)
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด : การสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าและการลงทุนสู่สากล
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดาเนินการ:ส้านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มาร้องเรียน และขอค้าปรึกษาเนื่องจากถูกหลอกลวง มีการแอบ
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐข่มขู่และเรียกรับเงินต่างๆ ประกอบของรัฐบาลในปัจจุบันได้ส่งเสริมและ
เสริมสร้างการรับรู้ด้านความรู้ทางด้านกฎหมาย สนับสนุนให้ส่วนราชการได้เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ตรงตามปัจจุบัน ดังนั้นส้า นักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะจัด
โครงการสร้างความรับรู้ทางด้านกฎหมาย ด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม เกิดจากประชาชนในสังคมไทยส่วนมาก
ยังขาดความรู้ด้านกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของความเหลื่อมล้้าทางสังคมระหว่างคนยากจนและคน
รวยในการที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างชัดเจน ถูกหลอกลวงจากการไม่รู้กฎหมาย ไม่ได้รับสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตลอดจนการเข้าถึงงานบริการในภาครัฐด้านต่างๆ การที่ประชาชนยังขาดความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเข้าถึงบริการของภาครัฐ หรือการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ประชาชนจึงควรรู้
ถึง สิ ท ธิ ของตั ว เองเบื้ องต้ น ก่ อ น และเพื่ อป้ อ งกั น ไม่ ให้ ป ระชาชนถู ก หลอกลวงจากการที่ต นไม่ รู้ก ฎหมาย
หน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ ง ควรมี ห น้ า ที่ ส ร้ า งก ารรั บ รู้ ก ฎหมายให้ แ ก่ ป ระชาชน ไม่ ว่ า จะเป็ น ความรู้
ด้านกฎหมายเบื้ องต้น และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิของประชาชนด้านต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้
ด้ า นกฎหมายให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง จ้ า เป็ น ต้ อ งสร้ า งผู้ น้ า ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทในชุ ม ชน
เป็ น อย่ า งมาก ให้ มี ค วามรู้ ด้า นกฎหมายด้ านต่ างๆ เพื่ อที่ จ ะสามารถถ่า ยทอดความรู้ด้ า นกฎหมาย หรื อ
ให้ ค้ าปรึ ก ษาเบื้ อ งต้ น แก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ างถู กต้ อ ง และมีแ นวทางในการป้ อ งกั น และแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดี
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
จากปัญหาที่มีความเหลื่อมล้้าทางด้านระบบยุติธรรมส่งผลท้าให้หน่วยงานรัฐต้องเร่ง
หาทางด้าเนินการแก้ไข ซึ่งจากยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า
(Inclusive Growth) ประเด็นหลัก : ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้้าตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบาย
จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้าบลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมภายในชุมชน ภายใต้แนวคิดการด้าเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนและภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้้า
ในสั งคมโดยเฉพาะ “ความเหลื่ อมล้้ าในกระบวนการยุติธ รรม” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ ชุมชนได้มีส่ว นร่ว ม
ในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ “ยุติธรรมชุมชน” ซึ่งจะเป็นกลไกในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
งานยุติธรรมให้กับประชาชน และสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและเป็นธรรมโดยเฉพาะการรับรู้
/ และเข้าถึงบริการ..........

-2และเข้าถึงบริการของรัฐเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ส่งเสริมให้ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส
ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านบริการยุติธรรมของหน่วยงานของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ปัญหาเรื่องแรงงานนอกระบบเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ภาครัฐต้องเร่งด้าเนินการแก้ไขเช่นเดียวกัน
ซึ่งจากยุ ทธศาสตร์ จั งหวัด เชีย งใหม่ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้ างสั ง คมให้ มี คุณภาพ คงอั ตลั กษณ์
ทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้ความส้าคัญการพัฒนาคน
เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสทางอาชีพให้มากขึ้น จังหวัดเชียงใหม่
มีก้าลังแรงาน 1,001,258 มีผู้ท้างานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกัน ทางสังคมจากการท้างาน
หรือเรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” มีจ้านวน 595,177 คน คิดเป็นร้อยละ 59.44 ส่วนใหญ่เป็นแรงานภาคเกษตร
ร้อยละ 47.56 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่า มีรายได้ไม่แน่นอน ได้รับค่าตอบแทนต่้า มีปัญหา
ความไม่ปลอดภัยในการท้างาน ท้าให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้ ยังไม่ได้รับ การคุ้มครองและมีหลั กประกันทาง
สังคม รวมทั้งมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม อีกทั้งกลไกและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานนอก
ระบบยังให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึงและไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การส่งเสริมศักยภาพแรงงานนอกระบบ
และเครื อ ข่ า ยให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ทั ก ษะฝี มื อ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทางรายได้ ใ ห้ เ พิ่ ม มากขึ้ น และเข้ า ถึ ง
หลักประกันทางสังคม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งจะท้าให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ : ๑.เพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพมี
หลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๒.เพื่อให้เกิดเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและสร้างการรับรู้กฎหมาย
ให้ แก่ป ระชาชน ผู้ ด้อยโอกาส ผู้ ย ากจน ให้ เข้าถึงบริการของรัฐ ๓.เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการบังคับคดีใน
กฎหมายแพ่งให้ลูกหนี้มีคุณภาพดีขึ้น
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
 โครงการใหม่
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ต.ค.๖๒
สิ้นสุดปี ก.ย. ๖๓
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :
1.แรงงานในและนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2.เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้น้าชุมชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนที่สนใจ
3. เครือข่ายจิตอาสา อาสาสมัครจากทุกหน่วยงาน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
ประชาชนที่สนใจ และได้รับประโยชน์ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส้านักงาน
อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานต้า รวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม่ ส้านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ ส้านักงานเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนและประชาชนที่ขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐ
/ หน่วยงาน..........

-3(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
๑.แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ ผู้ประกอบการ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
๒.ร้ อยละของจ้ า นวนผู้ ผ่ านการอบรมมี การน้า ความรู้ ที่ไ ด้ รั บน้ า ไปถ่ า ยทอดให้ แ ก่
ประชาชนในชุมชนได้ และมีรายงานผลการปฏิบัติงานให้ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดทราบ
๓.ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเกิดเครือข่ายให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี
(๔.๒) ผลผลิต
๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน ๑,๐๐๐ คน
๒.เกิดเครือข่ายอาสาด้านแรงงาน
๓.แรงงานนอกระบบเข้าร่วมอบรม ๕๐๐ คน
๔.สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และผู้น้าชุมชนให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕.ประชาชนในพื้นที่ มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน เพิ่มอ้านาจต่อรองกับหนี้นอกระบบ
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
๑.แรงงานนอกระบบ มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง
๒.ประชาชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้น้าชุมชน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
๓.ประชาชนมีความรู้ในเรื่องกฎหมายมากยิ่งขึ้น
๔.คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้น้าชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
๕. ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนพึงได้รับจากการบริการภาครัฐ ตามที่กฎหมายให้สิทธิ
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :สนับสนุนการด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้กับประชาชนให้ได้เข้าถึง
บริการภาครัฐ และได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน
เชิงลบ : -ไม่ม-ี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน:
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

๑.มหกรรมรวมพลคนอาสาจังหวัดเชียงใหม่
๒.เสริมสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานและ
ความปลอดภัยในการท้างานแก่ผู้รับงานไปท้าที่
บ้าน และแรงงานภาคเกษตรกรรม
๓.การขยายความมั่นคงให้กับแรงงานนอกระบบ
ด้วยมาตรา ๔๐
๔.อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการเป็ น
วิ ท ยากรให้ กั บ คณะกรรมการศู น ย์ ยุ ติ ธ รรม
ชุมชนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและผู้น้า
๕.การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบัง
คบคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63













/(๖) วิธีการดาเนินงาน...........

-4(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ด้าเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน ๒,๙๓๗,๐๐๐.- บาท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ด้าเนินโครงการ
ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการ
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).........................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................
ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือด้าเนินการ  มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
ต้องท้ารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ :
(๑o) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -ไม่ม-ี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุมจังหวัดเชียงใหม
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต :
๑. ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑,๐๐๐ คน
๒. เกิดเครือขายอาสาดานแรงงาน
๓. แรงงานนอกระบบเขารวมอบรม ๕๐๐ คน
๔. สรางเครือขายยุติธรรมชุมชน และผูนําชุมชนใหมีความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
๕. ประชาชนในพื้นที่ มีวินัยในการใชจายเงิน เพิ่มอํานาจตอรองกับหนี้นอกระบบ
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โครงการ :สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
กิจกรรมหลัก : สรางเครือขายแรงงานลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
กิจกรรมยอยที่ ๑.๑
"มหกรรมรวมพลคออาสาจังหวัดเชียงใหมจํานวน ๑,๐๐๐ คน"
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

2,937,000

๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(3) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
๒. งบลงทุน
๓. งบเงินอุดหนุน
๔. งบรายจายอื่น

คําชี้แจง

1,017,000

27,000
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 เปนเงิน 9,000 บาท
875,000
400,000 คาพาหนะเหมาจายสําหรับผูเขารวมโครงการ คนละ 400 บาท เปนเงิน 400,000 บาท
450,000 อาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ ๆ ละ 350 บาท เปนเงิน 350,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 100,000 บาท
25,000 คาจางเหมาจัดบูธนิทรรศการ 25,000 บาท
115,000
30,000 คาวัสดุ ๓๐,๐๐๐ บาท
5,000 คาน้ํามัน ๕,๐๐๐ บาท
80,000 โลรางวัลและประกาศเกียรติบัตร ๓๐,๐๐๐ บาท คาประชาสัมพันธ ๕๐,๐๐๐ บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ ๑.๒
เสริมสรางความรูดานการคุมครองแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน
แกผูรับงานไปทําที่บานและแรงงานภาคเกษตรกรรม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
(3) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(2) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๒. งบลงทุน
๓. งบเงินอุดหนุน
๔. งบรายจายอื่น
กิจกรรมยอยที่ ๑.๓
การขยายความมั่งคงใหกับแรงงานนอกระบบดวยมาตรา ๔๐
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
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120,000

24,400
10,000 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเจาหนาที่ 10,000.-บาท (วันเวลาราชการ 200 บาท x 10 วัน x 5 คน = 10,000.-บาท)
14,400 คาตอบแทนวิทยากร 14,400.-บาท (600 บาท x 24 ชั่วโมง)
52,000
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)
8,000 คาจัดเตรียมสถานที่จัดอบรม 8,000.-บาท (2,000.-บาท/ครั้งx 4 ครั้ง)
43,600
33,600 คาวัสดุที่ใชในการจัดอบรม 33,600.-บาท เชน เอกสารหรือสิ่งใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการอบรมวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณเกี่ยวกับการประชุม/
อบรม คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพคอมพิวเตอร
10,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000.-บาท

200,000

18,000
18,000 คาวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 6 ชั่วโมง 3,600 บาท 5 รุน
130,000
40,000 คาพาหนะผูเขารับการอบรมเหมาจาย จํานวน 200 บาท จํานวน 40 คน 5 รุน
90,000 คาอาหารกลางวัน มื้อละ 350 บาท จํานวน 1 มื้อ 40 คน 5 รุน เปนเงิน 70,000 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ 50 บาท จํานวน 2 มื้อ 40 คน 5 รุน เปนเงิน 20,000 บาท
52,000
52,000 คาวัสดุ 5 รุน ๆ 10,400 บาท รวม 52,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 : อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเปนวิทยากรใหกับ
คณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน เครือขายยุติธรรมชุมชนและผูนําชุมชน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
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1,000,000

81,000
81,000 คาตอบแทนวิทยากร (6๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง x 2 วัน x ๕ ครั้ง ) = 36,000 บาท
คาตอบแทนวิทยากรกลุม จัดเปน 5 กลุม (วิทยากรกระบวนการ) (600บาท/ชั่วโมง x 3 ชั่วโมง x 5 คน x 1 วัน x ๕ ครั้ง) = 45,000 บาท
899,400
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) ครั้งละ 1,000 บาท x 5 ครั้ง x5 คน) = 25,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ (240 บาท x 6 คน x 2 วัน x 5 ครั้ง) = 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
คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมอบรม (40๐ คน x 30 บาท x 4 มื้อ) = 48,000 บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
๒. งบลงทุน
๓. งบเงินอุดหนุน
๔. งบรายจายอื่น
กิจกรรมหลักที่ 3 : การสรางการรับรูดานกฎหมายดานการบังคับคดีและ
กฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

19,600
9,600 คาสมุดโนต ปากกา (40๐ คน x 24 บาท) = 9,600 บาท
10,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง (๒ คัน x ๑,000 บาท x ๕ ครั้ง) =10,000 บาท

600,000

36,000
36,000 คาสมนาคุณวิทยากรเสวนา (๓ ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จํานวน ๒ คน จัด ๑๐ ครั้ง) เปนเงิน ๓๖,๐๐๐บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
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๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

412,000
200,000 คาพาหนะผูอบรม คนละ 200 บาท x 100 คน จัดโครงการ 10 ครั้ง เปนเงิน 200,000 บาท
212,000 คาอาหารกลางวัน (๑ มื้อๆ ละ ๑๕๐ บาท จํานวน ๑๐๖ คน จัด ๑๐ ครั้ง) เปนเงิน ๑๕๙,๐๐๐บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๑๐๖ คน จัด ๑๐ ครั้ง) เปนเงิน ๕๓,๐๐๐บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) วัสดุโฆษณาและเผยแพร

152,000
70,000 คาเอกสารอบรมกฎหมาย เลมละ 70 บาท x 100 เลม x จัด 10 ครั้ง เปนเงิน 70,000 บาท
82,000 คาใชจายประชาสัมพันธ วัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและวัสดุปายโครงการ ( ๘,๒๐๐ บาท จัด ๑๐ ครั้ง) เปนเงิน ๘๒,๐๐๐
บาท

๒. งบลงทุน
๓. งบเงินอุดหนุน
๔. งบรายจายอื่น
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิ ตประชาชนและสงเสริ มการเรี ยนรู
ตลอดชีวิต
29,280,000 บาท
กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
1,500,000 บาท
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการพั ฒ นาความพร อ มของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ก อ น
สูตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
2,780,000 บาท
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(Big Data)
6,000,000 บาท
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อ
สรางนวัตกรรมลานนา (Teacher and Student developmentby
STEAM Framework for the Creation of Lanna Innovation)
4,500,000 บาท
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการดูแลสุขภาพ
และความเปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผู สูงอายุชาว
ไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม
6,000,000 บาท
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานผ า น Active
Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของ
จังหวัดเชียงใหม
8,500,000 บาท
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)
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ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก 1. การพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
วงเงิน : 29,280,000 บาท
2. การพัฒนาความพรอมของนักเรียน นักศึกษา กอนสูตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม (Big Data)
4. การพัฒนาครูและนักเรียนดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
5. การบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการดูแลสุขภาพและความเปนอยูสูการจั ดการศึกษา
ทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทย และตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม
6. การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน
Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรชาติ พัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
แผนงาน พัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศดานการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม , คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ : นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร
ตําแหนง : ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

หมายเลขโทรศัพท : 053-218599

(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ ม า : จากป ญ หาระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ของคนไทยหลายด านที่ ต่ํ ากว า เป า หมายและ
ไมสอดคลองกับทิศทางทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังมี
ปญหาเชิงคุณภาพ และ ผลิตภาพการผลิตแรงงานต่ําเมื่อเทียบกับ ตางประเทศ คนไทยสวนใหญ กว า 20 ป
ตําแหนงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (Positioning) กําหนดใหจังหวัดเชียงใหม เปนศูนย กลางทางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub) เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะดานอาชีพที่เหมาะสมใหกับนักเรียน
นั กศึก ษาทุกระดับ การศึกษา และ นโยบายการพัฒ นาจังหวัดเชียงใหม ใหเปน เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
สอดรับกับแผนพัฒนาของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศไปสู Thailand 4.0 เปนการพัฒนาเมืองเพื่อการ
อยูอาศัยในอนาคต โดยคํานึงถึงคุณภาพในดานสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การทองเที่ยว การเกษตร คุณภาพชีวิต
สุขภาพ ความปลอดภัย เศรษฐกิจและสังคม โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยบริหารจัดการ เพื่อใหเมืองเชียงใหม
เปนเมืองที่เหมาะสมตอการอยูอาศัย คุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ปลอดภัย ไมมีอาชญากรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู
และเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม มีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนการพัฒ นาการศึกษา ใน
ทุกระดับ รวมกับหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตขึ้น
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ :
1. หลักสูตรการเรียนการสอนปกติไมสามารถผลิตบุคลากรเพื่อเขาสูตลาดแรงไดตรง
กั บ ความต อ งการและไม ต อบสนองต อ การพั ฒ นาของพื้ น ที่ รวมถึ ง ผู เรีย นและประชาชนยั ง ขาดทั ก ษะ
ดานภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพ
2. แรงงานฝมือ...

-22. แรงงานฝ มื อ มี จํ านวนน อย ไม ส อดคล อ งกับ ความตอ งการของตลาดแรงงาน
ขาดการสงเสริมดานการทํางานและอาชีพ
3. จังหวัดเชียงใหมยังขาดระบบฐานขอมูลการศึกษา ที่สามารถนํ ามาใชตอบโจทย
เพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. การเคลื่อนยายกําลังคนเขามาอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิด
ความหลากหลายของประชาชนและแนวโนมของผูสูงอายุที่เพิ่ มขึ้น ซึ่งจะมีปญหาความเปนอยู จากการอยู
รวมกันของประชาชนตางวัฒนธรรม และปญหาการดูแลสุขภาพ
ความเรงดวน :
1. การเตรียมความพร อ มของประชากรก อ นเข า สู ต ลาดแรงงานถื อ เป น เรื่อ งที่ มี
ความสํา คั ญ และมี ค วามจําเปน โดยเฉพาะในพื้ นที่จังหวัด เชีย งใหมที่ถูก กํา หนดให เป น SMART CITY และ
เมืองทองเที่ยวที่สําคัญ ของประเทศ ประชาชนจึงมีความจําเปนตองมีทักษะดานภาษาตางประเทศเพื่อใชใน
การสื่อสารและการประกอบอาชีพรองรับการพัฒนาของจังหวัด
2. ความจําเปนเรงดวนมากที่สุดที่จะตองพั ฒนาทรัพยากรมนุษย ดานดูแลสุขภาพ
และความเป นอยูสูโดยผานการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุช าวไทยและตางประเทศที่ อาศัยอยู ใน
จังหวัดเชียงใหม
3. ความจํ า เป น เรง ด วนมากที่ สุ ด ที่ ต องเตรียมความพรอ มสู การเป น Smart City
ของจังหวัดเชียงใหมใหกับ เยาวชน นักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษามีความสําคัญ อยางเพราะตองรองรับ
การเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาที่มีความจําเปนในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ
2. เพื่อพัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะที่จําเปนในการประกอบ
อาชีพแขนงตางๆกอนเขาสูตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม (Big Data) ใหมีขอมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบันและใชในการวางแผนขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมให
เกิดประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาประชาชนโดยใชกรอบแนวคิดแบบสตีม (STEAM) สรางนวัตกรรมลานนา
เพื่อรองรับการเปน Smart City
5. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลาง
สังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม
6. เพื่อพัฒ นาคุณ ลักษณะของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวของ ใหเปนพลเมืองที่ดีใน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
Active Learning
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม
(2.3) ประเภทของโครงการ...

-3(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตน ตุลาคม 2562 สิ้นสุดกันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุ ม เป าหมาย : ผู เรีย นในระดับ การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน , ผูเรี ยนระดั บ อาชีวศึ กษา,
ผูเรียนในระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ประชาชนทั่วไป
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : สวนราชการ ผูปกครองนักเรียน
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
1. ร อ ยละ 80 ของผู เข า ร ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะด า นภาษาที่ มี ค วามจํ า เป น
ในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. ร อ ยละ 90 ของนั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ เข า ร ว มกิ จ กรรมมี ค วามพร อ มก อ นสู
ตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
3. จังหวัดเชียงใหมมีฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data)
4. สามารถสรา งกิจกรรมการเรียนรูแ บบสตีม เพื่ อสรางนวัตกรรมล านนา ที่มุง สร าง
นวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไมต่ํากวา 6 ชุดกิจกรรม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒ นา
วิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา ไมนอยกวา 200 คน
5. ได รู ป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ด า นสุ ข ภาพและความเป น อยู สู ก ารจั ด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานผาน
Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
(๔.๒) ผลผลิต
1. ผูเข ารวมกิจกรรมพั ฒ นาทัก ษะดานภาษาที่มี ความจําเป น ในการสื่ อสารและการ
ประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอนสูตลาดแรงงานในประเทศ
และกลุมประเทศอาเซียน
3. ฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม
4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแ บบสตีม เพื่ อสร างนวั ตกรรมล านนา ที่มุงสราง
นวัตกรรมเชิงพื้น ที่ จังหวัด เชีย งใหม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับ การพั ฒ นาวิ ชาชี พเพื่อการจัดการ
เรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
5. ได รูป แบบการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ด า นสุ ข ภาพและความเป น อยู สู ก ารจั ด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน
Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
/ (๔.3) ผลลัพธ : ................

-4(4.3) ผลลัพธ :
1. ผูเรียน/ประชาชนมีความรูและทักษะการใชภาษาที่มีความจําเปนเพื่ อการสื่อสาร
และการประกอบอาชีพ
2. จังหวัดเชียงใหม มีนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูเชียงใหม นครแหงความคิดสรางสรรค
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศกาวสูสังคมผูมีรายไดสูง คนรุนใหมมีอาชีพและรายไดอยางพอเพียง
3. จังหวัดเชียงใหมมีขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน เพื่อใชใน
การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล อย างมี ประสิทธิภาพ ตอบโจทย
คุณภาพ โอกาส และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
4. ครูและนักเรียน ไดดําเนินกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนากรอบแนวคิดสะตีมเพื่อสราง
นวั ต กรรมล า นนา ได พั ฒ นาแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร ศิ ล ปะศาสตร และ
คณิตศาสตร ที่เชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมลานนา และพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามกรอบแนวคิดสตีมเพื่อ
สรางนวัตกรรมลานนาในบริบทของตนเอง
5. เยาวชน ประชาชน มีทักษะดานสุขภาพและความเปนอยูและทักษะดานการดูแล
ผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม สังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัย
อยูในจังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเปนอยู
6. ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป นพลเมืองรองรับการเปน Smart City
ของจังหวัดเชียงใหม บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning
เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีทักษะดานภาษาเพื่อใชในการประกอบอาชีพ
และการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เตรียมความพรอมเขาสูการเปน SMART CITY และการเปนเมืองทองเที่ยวที่
สําคัญของประเทศ
เชิงลบ : -ไมมี(๕) แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
งบประมาณ 1,500,000 บาท
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
กิจ กรรมหลัก ที่ 2 การพั ฒ นาความพรอมของนัก เรียน
นั ก ศึ ก ษา ก อ นสู ต ลาดแรงงานในประเทศและกลุ ม
ประเทศอาเซียน
งบประมาณ 2,780,000 บาท
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๓ การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม (Big Data)
งบประมาณ 6,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63












กิจกรรมหลักที่ 4 ...

-5กิจกรรมยอย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

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
กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๕ การบู ร ณาการพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุ ษ ยดานการดูแ ลสุข ภาพและความเปนอยูสูก ารจัด
การศึ ก ษาท า มกลางสั ง คมผู สู ง อายุ ช าวไทยและ
ตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม
งบประมาณ 6,000,000 บาท
หน ว ยดํ า เนิ น การ : สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
เชียงใหม
กิ จ กรรมห ลั ก ที่ 6 การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษ า
ขั้ น พื้ น ฐานผ า น Active Learning เพื่ อ เตรี ย มความ
พรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 8,500,000 บาท
หน ว ยดํ า เนิ น การ : สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
เชียงใหม
(๖) วิธีการดําเนินงาน

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63








 ดําเนินการเอง



 จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 29,280,000 บาท
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึ ษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

(8.2) แบบรูปรายการ...

-6(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).........................
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
 ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ 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) วิธีก ารบริ หารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็ จ เพื่ อให เกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ :
ดําเนิ นการติ ด ตามและประเมิ นการดํ าเนิ นโครงการทุ ก ระยะเพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น กิ จกรรม
เป น ไปตามแผนและเปา หมายที่กําหนด รวมทั้ งมีการประเมินผลแตละกิ จกรรมเพื่ อ ดูผ ลลัพธ แ ละขยายผล
กิจกรรมใหแกกลุมเปาหมายที่เพิ่มมากขึ้น
(๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด :
-

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :
ผลผลิต : 1. ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาที่มีความจําเปนในการ
สื่อสารและการประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอน
สูตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
3. ฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม
4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
ที่มุงสรางนวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม
ไดรับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสราง
นวัตกรรมลานนา
5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสู
การจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูใน
จังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City
ของจังหวัดเชียงใหม
โครงการ :ยกรระดับคุณภาพชีวิคประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาทักษะภาษาที่มีความจําเปนเพื่อการประกอบอาชีพ
กิจกรรมยอยที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน 4 คณะ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

1,500,000
157,950

28,800
36,000
20,000
64,000

- คาเบี้ยเลี้ยง 20 คน*240 บาท*6วัน
- คาพาหนะ 20 คน*300บาท*6 วัน
- จัดเอกสารประกอบการประชุม 200 ชุด*100บาท
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (50 คน*2วัน*400 บาท= 40,000บาท ,10คน*6วัน*400บาท=24,000บาท)

9,150 - คาวัสดุสําหรับดําเนินการ

งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(ถามี)
กิจกรรมยอยที่ 1.2 Let Language Leads Your Life
117,500
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
67,200
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
8,500
(2) คาจางเหมาบริการ
6,000
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
30,800
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
5,000
กิจกรรมยอยที่ 1.3 English for fun ตลาดหรรษา
102,500
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
67,200
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
8,500
(2) คาจางเหมาบริการ
3,000
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
18,800
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
5,000
กิจกรรมยอยที่ 1.4 Be a Cultural Ambassador through English Communication
334,850
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
134,400
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
8,500
57,750
(2) คาจางเหมาบริการ
6,000
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
123,200
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
5,000

คําชี้แจง

- วิทยากรหลัก 1คน*8ชั่วโมง*1,200 บาท=9,600บาท , วิทยากรกลุม 6คน*8ขั่วโมง*1,200 บาท=57,600บาท
- คาพาหนะสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน เหมาจายไมเกิน 500 บาท 17คน*500บาท
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 60ชุด*100บาท
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (77คน*1วัน*400บาท)
- คาวัสดุสําหรับดําเนินการฝกอบรม

- วิทยากรหลัก 1คน*8ชั่วโมง*1,200 บาท=9,600บาท , วิทยากรกลุม 6คน*8ขั่วโมง*1,200 บาท=57,600บาท
- คาพาหนะสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน เหมาจายไมเกิน 500 บาท 17คน*500บาท
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 30ชุด*100บาท
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (47คน*1วัน*400บาท)
- คาวัสดุสําหรับดําเนินการฝกอบรม

- วิทยากรหลัก 1คน*8ชั่วโมง*1,200 บาท*2วัน=19,200บาท , วิทยากรกลุม 6คน*8ขั่วโมง*1,200 บาท*2วัน=115,200บาท

- คาพาหนะสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน เหมาจายไมเกิน 500 บาท 17คน*500บาท
- คาที่พัก 77คน*1คืน*750บาท
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 60ชุด*100บาท
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (77คน*2วัน*800บาท)
- คาวัสดุสําหรับดําเนินการฝกอบรม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.5 Inspiration in English for Fun Camp
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 1.6 No Boundaries for Speaking English & Chinese
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 7 English for Airframe
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
334,850

134,400
8,500
57,750
6,000
123,200

คําชี้แจง

- วิทยากรหลัก 1คน*8ชั่วโมง*1,200 บาท*2วัน=19,200บาท , วิทยากรกลุม 6คน*8ขั่วโมง*1,200 บาท*2วัน=115,200บาท

- คาพาหนะสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน เหมาจายไมเกิน 500 บาท 17คน*500บาท
- คาที่พัก 77คน*1คืน*750บาท
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 60ชุด*100บาท
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (77คน*2วัน*800บาท)

5,000 - คาวัสดุสําหรับดําเนินการฝกอบรม
117,500

67,200 - วิทยากรหลัก 1คน*8ชั่วโมง*1,200 บาท=9,600บาท , วิทยากรกลุม 6คน*8ขั่วโมง*1,200 บาท=57,600บาท
8,500 - คาพาหนะสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน เหมาจายไมเกิน 500 บาท 17คน*500บาท
6,000 - คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 60ชุด*100บาท
30,800 - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (77คน*1วัน*400บาท)
5,000 - คาวัสดุสําหรับดําเนินการฝกอบรม
334,850

134,400
8,500
57,750
6,000
123,200

- วิทยากรหลัก 1คน*8ชั่วโมง*1,200 บาท*2วัน=19,200บาท , วิทยากรกลุม 6คน*8ขั่วโมง*1,200 บาท*2วัน=115,200บาท

- คาพาหนะสําหรับวิทยากรและคณะทํางาน เหมาจายไมเกิน 500 บาท 17คน*500บาท
- คาที่พัก 77คน*1คืน*750บาท
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 60ชุด*100บาท
- คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (77คน*2วัน*800บาท)

5,000 - คาวัสดุสําหรับดําเนินการฝกอบรม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุมจังหวัด เชียงใหม
แผนงาน :
ผลผลิต : 1. ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาที่มีความจําเปนในการสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอนสูตลาดแรงงานในประเทศและ
กลุมประเทศอาเซียน
3. ฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม
4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา ที่มุงสรางนวัตกรรม
เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู
ดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัดการศึกษา
ทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active
Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
โครงการ :ยกรระดับคุณภาพชีวิคประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 2 : การพัฒนาความพรอมของนักเรียน นักศึกษา กอนสูตลาดแรงงานในประเทศและ
กลุมประเทศอาเซียน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

๔. งบรายจายอื่น
(1) คาดําเนินการและคาธรรมเนียมจัดสอบวัดระดับ....

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

หนวย : บาท
คําชี้แจง

2,780,000

147,600 รวม 246 ชั่วโมง ๆ 600 บาท
(จํานวน 10 คน ๆ 12 ชั่วโมง , จํานวน 30 คน ๆ 3 ชั่วโมง , จํานวน 6 คน ๆ 6 ชั่วโมง)
1,269,000 คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 204,000 บาท
คาที่พัก จํานวน 540,000 บาท
คาพาหนะคณะทํางานและผูเขาอบรม (เฉลี่ยไมเกิน 500 บาท/คน) จํานวน 525,000 บาท
988,500 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารเย็นบางกิจกรรม จํานวนประมาณ 2,010 คน
161,900 เอกสารประกอบการอบรม 200 เลม ๆ ละ 96 บาท
เอกสารประกอบการอบรม 200 เลม ๆ ละ 100 บาท
หนังสือรูปเลม จํานวน 200 เลม ๆ 100 บาท
คาวัสดุอุปกรณสําหรับการดําเนินงาน 102,700 บาท
213,000 จํานวน 213 คน ๆ ละ 1,000 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม
งบรายจาย - รายการ
ผลผลิต : 1. ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาที่มีความจําเปนในการสื่อสารและ
การประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอนสูตลาดแรงงานใน
ประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
3. ฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม
4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา ที่มุง
สรางนวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนา
วิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
โครงการ : ยกรระดับคุณภาพชีวิคประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม (Big Data)
กิจกรรมยอยที่ 3.1 จัดซื้อจัดจางระบบและฮารดแวรระบบ พรอมอบรมการใชงานและ
บํารุงรักษาระบบ
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

6,000,000
5,800,000

2,250,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

-

ระบบขอมูลสถานศึกษา (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
ระบบขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
ระบบขอมูลประชากรวัยเรียน (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
ระบบขอมูลนักเรียน/นักศึกษา (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
ระบบขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทางการศึกษา GIS (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
ระบบขอมูลสถิติทางการศึกษา (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
ระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(3) คาเชาทรัพยสิน
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ
2.1.2 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

2.2.2 คาครุภัณฑสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3.2 จัดประชุมหัวหนาสวน/หนวยงานทางการศึกษาภาครัฐ/ภาคเอกชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
200,000
200,000
50,000
200,000
1,083,000
90,000
30,000
150,000
150,000
43,000
120,000
500,000

คําชี้แจง
-

ระบบรายงานและพิมพรายงานในรูปแบบตางๆ (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
หนาเวปไซตระบบ (เหมาพัฒนาและติดตั้งระบบฐานขอมูล)
ระบบไฟฟา (ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณหองเซิฟเวอร)
ปรับปรุงหอง (ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณหองเซิฟเวอร)

-

คาอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 300 3 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คนๆ 100 บาท 3 วัน
คาพาหนะ 100 คนๆ ละ 500 บาท 3 วัน
คาหองพัก 50 หองๆ ละ 1,000 บาท 3 วัน
คาวัสดุและเอกสาร
คาอินเตอรเน็ต 1 ระบบ
ระบบอินเตอรเน็ต (ติดตั้งและเชาใช 3 ป)

2,467,000
2,402,200
1,050,000 - เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 3 เครื่องๆ ละ 350,000 บาท
410,000 - ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 1 1 ตูๆ ละ 410,000 บาท
200,000 - แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade ส าหรับตูEnclosure/Chassis แบบที่ 1 1 เครื่องๆ ละ
200,000 บาท
60,000 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
42,000 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท
15,000 - เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิดLED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 2
8,000 - เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
530,000 - อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall)
15,200 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 4 ชุดๆ ละ 3,800
บาท
72,000 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 3 ชุดๆ ละ 24,000 บาท
64,800
64,800 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท
100,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3.3 ประชุมคณะกรรมการกําหนด TOR ระบบ/Hardware ระบบ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3.4 ติดตามประเมินผลโครงการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

40,000 - คาพาหนะ 80 คน*500บาท ไป-กลับ
32,000 - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (80 คน*1วัน*400 บาท= 32,000บาท)
28,000 - คาวัสดุ/เอกสารสําหรับดําเนินการ
50,000

12,000 - คาที่พัก 2 คืน 5 หอง หองละ 1,200 บาท
7,500 - คาพาหนะ จํานวน 15 คน คนละ 500 บาท
18,000 - คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดืม (15 คน*3 วัน*400 บาท)
12,500 - คาวัสดุ/เอกสารสําหรับดําเนินการ
50,000

12,000 - คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 10 คน 5 วัน คนละ 240 บาท
25,000 - คาพาหนะ จํานวน 10 คน 5 วัน คนละ 500 บาท
13,000 - คาวัสดุ/เอกสารสําหรับดําเนินการ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุมจังหวัดเชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
ผลผลิต : 1. ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาที่มีความจําเปนใน
การสื่อสารและการประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอนสู
ตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
3. ฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม
4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบสตีมเพื่อสราง
นวัตกรรมลานนา ที่มุงสรางนวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และครูใน
เขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูดวย
กรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความ
เปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและ
ตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการ
เปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

โครงการ :การพัฒนาครูและนักเรียนดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
กิจกรรมหลักที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีม
4,500,000
ที่บูรณาการระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ศิลปะ และ
คณิตศาสตร ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน Chiang Mai Smart City โดยมี
จุดเนนคือการมุงสรางนวัตกรรมลานนา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
12,000 คาตอบแทนสถาบันหนวยงานที่ใหเขาศึกษานวัตกรรมลานนา 4 หนวยงาน x 1 วัน x 3000บาท x 1 ครั้ง = 12000 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
30,000 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเอกสารกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา /เอกสาร
ประกอบการอบรม 10 คน x 1 ชุด (10 กิจกรรม) x 3000บาท x 1 ครั้ง = 30000 บาท
30,000 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 10 คน x 1 ชุด (5 เครื่องมือ) x 3000บาท x 1 ครั้ง = 30000 บาท
15,000 คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือวิชาการจากการถอดบทเรียน 5 คน x 1 เลม x 3000บาท x 1 ครั้ง = 15000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

28,800 คาตอบแทนวิทยากรการประชุมปฏิบัติการยกรางกิจกรรมการเรียนรูสะตีมดวยนวัตกรรมลานนา ครั้งที่ 1 (แยกประถม-มัธยม)
2 คน x 18 ชั่วโมง x 800บาท x 1 ครั้ง = 28800 บาท
28,800 คาตอบแทนผูชวยวิทยากรการประชุมปฏิบัติการยกรางกิจกรรมการเรียนรูสะตีมดวยนวัตกรรมลานนา ครั้งที่ 1 (แยกประถม-มัธยม) 4 คน x
18 ชั่วโมง x 400บาท x 1 ครั้ง = 28800 บาท
48,000 คาตอบแทนผูชวยวิทยากรการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาสําหรับครู
ระดับมัธยมศึกษา 10 คน x 12 ชั่วโมง x 400บาท x 1 ครั้ง = 48000 บาท
9,600 คาตอบแทนวิทยากรการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาสําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา 1 คน x 12 ชั่วโมง x 800บาท x 1 ครั้ง = 9600 บาท
48,000 คาตอบแทนผูชวยวิทยากรการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาสําหรับครู
ระดับประถมศึกษา 10 คน x 12 ชั่วโมง x 400บาท x 1 ครั้ง = 48000 บาท
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ

60,000 คาเดินทางผูยกรางกิจกรรมจํานวน 20 คน 20 คน x 2 เที่ยว x 1500บาท x 2 ครั้ง = 60000 บาท
12,000 คาจางรถตูพรอมคาน้ํามันเดินทางไปศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนวัตกรรมลานนาระหวางกิจกรรมการยกรางการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิด
แบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาสําหรับครูระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 3 คัน x 2 วัน x 2000บาท x 2 ครั้ง = 12000 บาท
40,000 คาเดินทางผูทดลองใชกิจกรรมจํานวน 20 คน 20 คน x 2 เที่ยว x 1000บาท x 1 ครั้ง = 40000 บาท
400,000 คาเดินทางครูแกนนําผูเขารวมการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาสําหรับ
ครูระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา (ครูมัธยม 100 คน/ ครูประถม 100 คน) 200 คน x 2 เที่ยว x 1000บาท x 1 ครั้ง = 400000
200,000 บาท
คาเดินทางครูแกนนําเขารวมกิจกรรมทบทวนและสะทอนคิดหลังการปฏิบัติงาน 50 คน x 2 เที่ยว x 2000บาท x 1 ครั้ง = 200000 บาท
20,000 คาเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงของคณะทํางาน 5 คน x 2 เที่ยว x 2000บาท x 16 ครั้ง = 20000 บาท
60,000 คาที่พักผูประชุมยกรางกิจกรรมการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา (ครูมัธยม 20 คน/ ครูประถม 20 คน) 40
คน x 3 คืน x 500บาท x 2 ครั้ง = 60000 บาท
22,500 คาที่พักที่ปรึกษาประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานผลการนํากิจกรรมไปทดลองใช (5 คน) 5 คน x 3 คืน x 1500บาท x 1 ครั้ง = 22500 บาท
82,800 คาอาหารและอาหารวางผูเขาประชุมรับฟงการชี้แจงและรายงานผลการนํากิจกรรมไปทดลองใช (ครูมัธยมผูยกราง 20 คน/ ครูประถมผูยกราง
20 คน/ 6 คน) (2 วัน) 46 คน x 3 คืน x 600บาท x 2 ครั้ง = 82800 บาท
22,500 คาที่พักที่ปรึกษา/วิทยากร/หัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสราง
นวัตกรรมลานนาสําหรับครูระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ( 5 คน) 5 คน x 3 คืน x 1500บาท x 1 ครั้ง = 22500 บาท
22,500 คาที่พักที่ปรึกษา/วิทยากร/หัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อ
สรางนวัตกรรมลานนาสําหรับครูระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ และอบรมรอบเพิ่มเติม 1 ครั้ง 5 คน x 3 คืน x 1500บาท
x 9 ครั้ง = 22500 บาท
21,600 คาที่พักคณะทํางานและครูแกนนํา ในการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือและอบรมรอบเพิ่มเติม 1 ครั้ง (ผูรวมโครงการ 6 คน/ครูแกนนํา
6 คน) 12 คน x 3 คืน x 600บาท x 9 ครั้ง = 21600 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
15,000 คาที่พักของผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของการนํากิจกรรมการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาไป
บูรณาการในบริบทหองเรียนของครูที่เขารวมโครงการ 10 คน x 1 คืน x 1500บาท x 1 ครั้ง = 15000 บาท
12,000 คาที่พักของครูที่รับคัดเลือกเปนแนวปฏิบัติที่ดีของการนํากิจกรรมการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาไปบูรณาการ
ในบริบทหองเรียนของครูที่เขารวมโครงการ เดินทางมารับรางวัล 20 คน x 1 คืน x 600บาท x 1 ครั้ง = 12000 บาท
120,000 คาที่พักครูแกนนําเขารวมกิจกรรมทบทวนและสะทอนคิดหลังการปฏิบัติงาน 100 คน x 2 คืน x 600บาท x 1 ครั้ง = 120000 บาท
22,500 คาที่พักที่ปรึกษา/วิทยากร/หัวหนาโครงการ/ในกิจกรรมทบทวนและสะทอนคิดหลังการปฏิบัติงาน (5 คน) 5 คน x 3 คืน x 1500บาท x 1
ครั้ง = 22500 บาท
22,500 คาที่พักที่ปรึกษา/วิทยากร/หัวหนาโครงการ/ในการประชุมสรุปงานโครงการ (5 คน) 5 คน x 3 คืน x 1500บาท x 1 ครั้ง = 22500 บาท
10,800 คาที่พักคณะทํางานสรุปงานโครงการ (6 คน) 6 คน x 3 คืน x 600บาท x 1 ครั้ง = 10800 บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ
12,000 คาอาหารและอาหารวางที่ปรึกษาการยกรางกิจกรรมการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา (นักวิชาการ/หัวหนา
โครงการ/ผูรวมโครงการ 5 คน) (4 วัน ประกอบดวย อาหาร 5 มื้อ อาหารวาง 6 มื้อ) 5 คน x 4 วัน x 600บาท x 2 ครั้ง = 12000 บาท
49,500 คาอาหารและอาหารวางผูเขารวมการประชุมยกรางกิจกรรมการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา (ครูมัธยม 20
คน/ ครูประถม 20 คน/ 5 คน) (3 วัน ประกอบดวย อาหาร 3 มื้อ อาหารวาง 4 มื้อ) 66 คน x 3 วัน x 250บาท x 2 ครั้ง = 49500 บาท
3,750 คาอาหารและอาหารวางที่ปรึกษาประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานผลการนํากิจกรรมไปทดลองใช (3 วัน ประกอบดวย อาหาร 5 มื้อ อาหารวาง 6
มื้อ) 5 คน x 3 วัน x 250บาท x 2 ครั้ง = 3750 บาท
82,800 คาอาหารและอาหารวางที่ปรึกษาประชุมเพื่อชี้แจงและรายงานผลการนํากิจกรรมไปทดลองใช (ครูมัธยมผูยกราง 20 คน/ ครูประถมผูยกราง
20 คน/ 6 คน) (3 วัน ประกอบดวย อาหาร 3 มื้อ อาหารวาง 4 มื้อ) 46 คน x 3 วัน x 600บาท x 2 ครั้ง = 82800 บาท
72,000 คาอาหารและอาหารวางผูเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการนํากิจกรรมไปทดลองใช (ครูมัธยม 20 คน/ ครูประถม 20 คน) 40 คน x 3 วัน x
600บาท x 1 ครั้ง = 72000 บาท
72,000 คาอาหารและอาหารวางผูเขารวมประชุมเพื่อรายงานผลการนํากิจกรรมไปทดลองใช (ครูมัธยม 20 คน/ ครูประถม 20 คน) 40 คน x 3 วัน x
600บาท x 1 ครั้ง = 72000 บาท
12,000 คาอาหารและอาหารวางที่ปรึกษา/วิทยากร/หัวหนาโครงการ/ผูรวมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิด
แบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาสําหรับครูระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ( 5 คน) (4 วัน ประกอบดวย อาหาร 5 มื้อ อาหารวาง 6
มื้อ) 5 คน x 4 วัน x 600บาท x 1 ครั้ง = 12000 บาท
14,400 คาอาหารและอาหารวางคณะทํางานการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
สําหรับครูระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา (6 คน) (4 วัน ประกอบดวย อาหาร 5 มื้อ อาหารวาง 6 มื้อ) 6 คน x 4 วัน x 600บาท x 1
ครั้ง = 14400 บาท
360,000 คาอาหารและอาหารวางคณะทํางานและครูแกนนํา ในการอบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสราง
นวัตกรรมลานนาสําหรับครูระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือและอบรมรอบเพิ่มเติม 1 ครั้ง (ผูรวมโครงการ 6
คน/ครูแกนนํา 6 คน/ครู 200 คน/ผูสังเกตการรจากเขตพื้นที่การศึกษา) 200 คน x 3 วัน x 600บาท x 9 ครั้ง = 360000 บาท
9,000 คาอาหารและอาหารวางที่ปรึกษา/วิทยากร/หัวหนาโครงการ/ในการประชุมสรุปงานโครงการ (5 คน) 5 คน x 3 วัน x 600บาท x 1 ครั้ง =
9000 บาท
10,800 - คาอาหารและอาหารวางคณะทํางานสรุปงานโครงการ (6 คน) 6 คน x 3 วัน x 600บาท x 1 ครั้ง = 10800 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน

(2) วัสดุทางการศึกษา
๒.๓ คาบริการโทรศัพท
๒.๔ คาบริการไปรษณีย

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

840,000 คาจางเหมาบริการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อทดลองกิจกรรมการเรียนรูในบริบทสถานศึกษา (ครูมัธยม 20 คน/ ครูประถม 20 คน) 40 คน x 6
ชุดอุปกรณ x 3500บาท x 1 ครั้ง = 840000 บาท
30,000 คาจางออกแบบสื่อประชาสัมพันธโครงการ ในรูปแบบวีดิทัศน สปอตโฆษณา แผนพับ อินโฟกราฟกและสื่อสังคมออนไลน 1 ผูรับจาง x 1 ชุด
x 30000บาท x 1 ครั้ง = 30000 บาท
30,000 คาจางบรรณาธิการกิจ รวบรวบเอกสาร และปรับแกคําผิด รูปแบบ และประสานผูเชี่ยวชายตรวจความถูกตองสารประกอบการอบรมสําหรับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 ผูรับจาง x 1 ชุด x 30000บาท x 1 ครั้ง = 30000 บาท
30,000 คาจางบรรณาธิการกิจ รวบรวบเอกสาร และปรับแกคําผิด รูปแบบ และประสานผูเชี่ยวชาญตรวจความถูกตองสารประกอบการอบรมสําหรับ
ระดับชั้นประถมศึกษา 1 ผูรับจาง x 1 ชุด x 30000บาท x 1 ครั้ง = 30000 บาท
75,000 คาจางพิมพและสําเนาเอกสารประกอบการอบรมสําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา (สี่ส)ี 1 ผูรับจาง x 150 ชุด x 500บาท x 1 ครั้ง = 75000
75,000 บาท
คาจางพิมพและสําเนาเอกสารประกอบการอบรมสําหรับระดับชั้นประถมศึกษา (สี่สี) 1 ผูรับจาง x 150 ชุด x 500บาท x 1 ครั้ง = 75000
500,000 คบาท
าจางพิมพและผลิตหนังสือวิชาการเพื่อสรุปองคความรูที่ไดจากการดําเนินการโครงการ (สี่ส)ี 1 ผูรับจาง x 1000 ชุด x 500บาท x 1 ครั้ง =
500000 บาท
180,000 คาจางพิมพและสําเนาสรุปรายงานโครงการ (สี่ส)ี 1 ผูรับจาง x 100 ชุด x 1800บาท x 1 ครั้ง = 180000 บาท
180,000 คาจางพิมพและสําเนารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (สี่ส)ี 1 ผูรับจาง x 100 ชุด x 1800บาท x 1 ครั้ง = 180000 บาท
30,000 คาจางพิมพอุปกรณ สื่อ ปายนิเทศแบบสแตนด สรุปการดําเนินโครงการและการวิจัย 1 ผูรับจาง x 1 ชุด x 30000บาท x 1 ครั้ง = 30000
บาท
23,850 วัสดุสํานักงาน (กระดาษ เครื่องเขียน หมึกพิมพ เครื่องพิมพ ดินสอ ปากกา แฟม ตูเก็บอุปกรณ ตูเก็บเอกสาร อุปกรณสําหรับเจาหนาที่ ฯลฯ) - x - - x 23850บาท x = 23850 บาท
40,000 - วัสดุทั่วไปสําหรับการอบรม (ปากกาเคมี กระดาษฟลิปชารต ปายชื่อ แฟม กระเปา เอกสาร ฯลฯ) ถัวเฉลี่ยตอผูเขารับการอบรม/ประชุมทั้ง
โครงการ 200 คน x 1 ชุด x 200บาท x 1 ครั้ง = 40000 บาท
300,000 - คาอุปกรณสําหรับทดลองกิจกรรมเพื่อยกรางกิจกรรมการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนาและการสรางตนแบบ
อุปกรณ/กิจกรรมการเรียนรู - - x 6 ชุดอุปกรณ x 50000บาท
6,000 - คาติดตอประสานงาน (โทรศัพท โทรสาร เขาพบ ฯลฯ) x 12 เดือน x 1000บาท x = 6000 บาท
45,000 - คาสงไปรษณีย 250 ที่อยู x 4 ฉบับ x 45บาท x บาท/EMS = 45000 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุมจังหวัด เชียงใหม
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
ผลผลิต : 1. ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาที่มีความจําเปนในการสื่อสารและการ
ประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอนสูตลาดแรงงานในประเทศ
และกลุมประเทศอาเซียน
3. ฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม
4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา ที่มุงสราง
นวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
การจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน
Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
โครงการ :ยกรระดับคุณภาพชีวิคประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 5 : การบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการดูแลสุขภาพและความเปนอยูสู
การจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุ ชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอย 5.1.กิจกรรมการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพ
และความเปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยู
ในจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

(3) คาเบี้ยประชุมกรรมการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

6,000,000
1,075,500

6,000 -คาตอบแทนลวงเวลา 50 บาท*4 ชม * 30 คน
342,000 1. หัวหนาโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 30,000 บาท)
2. ผูประสานงานคณะ 5 คน (3 เดือน/ ตอเดือน10,000 บาท5 คน x 10000 x 3 เดือน)
3. ผูประสานโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
4. เจาหนาที่การเงินบัญชีโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
50,000 คาเบี้ยประชุม 1000 บาท x 50 คน
590,000 1. คาสังเคราะหขอมูล 60000 บาท
2.คาจัดทําและผลิตเครื่องมือ/ แบบสํารวจและเก็บขอมูล 400,000 บาท

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอย 5.2 กิจกรรมการสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพ
และความเปนอยูสูการจัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยู
ในจังบดํ
งหวัาดเนิเชีนยงาน
งใหม
๑.
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 5.3 กิจกรรมการพัฒนา Application สําหรับเยาวชน ประชาชน ในการให
ขอมูลดานสุขภาพและความเปนอยูสําหรับผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
เชี
งใหมาเนินงาน
๑.ยงบดํ
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

3. คาจางวิเคราะหปจจัย 80,000 บาท
4. คาจัดทํารายงาน 50,000 บาท
87,500 ประชุมครั้ง 1
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 50 คน x 1 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 1 วัน
คาเอกสารประกอบการประชุม 20,000 บาท
ประชุมครั้งที่ 2
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x25 คน x 3 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 3 วัน
คาเอกสารประกอบการประชุม 40,000 บาท
1,082,000

462,000 1. หัวหนาโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 30,000 บาท) 2. ผูประสานงานคณะ 5 คน
(3 เดือน/ ตอเดือน 5 คน x 10000 x 3 เดือน) 3. ผูประสานโครงการ 1 คน
(3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท) 4. เจาหนาที่การเงินบัญชีโครงการ 1 คน
(3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท) 5. คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูรวมจัดทํา 4000 บาท * 30คน
120,000 คาตอบแทนวิทยากร 30 คน x2000 บาท x 2 ครั้ง
60,000 คาเดินทางวิทยากร 1000 บาท * 30 คน*2 วัน
350,000 1.คาผลิตสื่อการสอน สําหรับรูปแบบ 300000 บาท 2.คาจัดทําเอกสารประกอบการใชสื่อ 50000 บาท
90,000 ประชุมครั้ง 1 คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 50 คน x 2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 2 วัน ประชุมครั้ง 2
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 100 คน x 2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 100 คน x 2 วัน
1,324,000

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 5.4 การขยายผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการ
จัดการศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 5 โรงเรียน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

(3) คาเบี้ยประชุมกรรมการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

382,000 1. หัวหนาโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 30,000 บาท)
2. ผูประสานงานคณะ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 30,000 บาท)
3. ผูประสานโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
4. เจาหนาที่การเงินบัญชีโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
5.คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูรวมสรางรูปแบบ 4000 บาท * 40คน
160,000 คาตอบแทนวิทยากร 40 คน x2000 บาท x 2 ครั้ง
80,000 คาเดินทางวิทยากร 1000 บาท * 40 คน*2 วัน
600,000 1. คาผลิต application 500,000 บาท
2. คาจัดทําเอกสารประกอบการใช application 100,000 บาท
102,000 ประชุมครั้ง 1
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 70 คน x 2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 70 คน x 2 วัน
ประชุมครั้ง 2
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 100 คน x 2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 100 คน x 2 วัน
2,518,500

6,000 คาตอบแทนลวงเวลา 50 บาท*4 ชม * 30 คน
342,000 1. หัวหนาโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 30,000 บาท)
2. ผูประสานงานคณะ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 10,000 บาท)
3. ผูประสานโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
4. เจาหนาที่การเงินบัญชีโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
5. คาตอบแทน mentor 1 ครั้ง x 1000 บาท x 20 คน
6. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ (10 คน x5,000 บาท x 2 วัน)
15,000 คาเบี้ยประชุมสําหรับผูบริหารและครู (1,000 บาทx 10 คน + 500 บาท x 10 คน)

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(4) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการศึกษา
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(4) วัสดุคอมพิวเตอร
๒.๓ คาบริการโทรศัพท
๒.๔ คาบริการไปรษณีย
๒.๕ คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๔. งบรายจายอื่น
๔.๑ คาบํารุงมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร (10%)

งบประมาณ
คําชี้แจง
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
35,000 คาดําเนินงานพิเศษของครูประจําสถานศึกษา (1 คน x 3,500 บาท x 10 รร)
25,000 1. คาใชจายในการลงพื้นที่ของmentor (1 ครั้งx 1 คนx 10 รร x 1500 บาท)
2. คาเดินทางสําหรับผูบริหาร และครู (10 คน x 1,000 บาท x 1 ครั้ง)
620,000 1.คาจัดทําแบบสอบถามสําหรับการประเมิน 100,000 บาท
2. คาจางเหมาในการวิเคราะหขอมูล 120,000 บาท
3. คาประเมินโครงการ 300,000 บาท
4. คาจัดพิมพรายงาน 100,000 บาท
242,000 ประชุมครั้ง 1
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 30 คน x 5 รร.
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 30 คน x 5 รร.
ประชุมครั้ง 2
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 30 คน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 30 คน
คาเอกสาร 80,000 บาท
ประชุมครั้งที่ 3
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x30 คน x2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x30 คน x2 วัน
คาถายเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสรุปผล 60,000 บาท
คาถายเอกสารประกอบการจัดทํารายงาน 30,000 บาท
106,000
230,000 1.คาสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมใหแกครูผูสอน (10 โรงเรียน x 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท)
2.คาสนับสนุนวัสดุอุปกรณและคาใชจายในการดําเนินงานของสถานศึกษา
(10 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท ตลอด 8 เดือนที่เปดภาคการศึกษา)
47,500
200,000
10,000
10,000
30,000 คาอินเตอรเน็ตของ mentor และครู (10 รร x 500 x 6 เดือน)
600,000

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด/กลุมจังหวัด เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุมจังหวัด
ผลผลิต : 1. ผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาที่มีความจําเปนในการสื่อสารและ
การประกอบอาชีพ มีทักษะการใชภาษาที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพรอมกอนสูตลาดแรงงานใน
ประเทศและกลุมประเทศอาเซียน
3. ฐานขอมูลทางการศึกษา (Big Data) จังหวัดเชียงใหม
4. สามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา ที่มุง
สรางนวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนา
วิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูดวยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
5. ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัด
การศึกษาทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัด
โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning เพื่อ
เตรียมความพรอมสูการเปน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 6.1 การวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนที่จะเปนพลเมือง Smart City
ของจังหวัดเชียงใหม และสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

(๓) คาเชาบาน
(๔) คาเบี้ยประชุมกรรมการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

8,500,000
1,461,500

16,000 คาตอบแทนลวงเวลา 50 บาท*4 ชม * 80 คน
573,000 1. หัวหนาโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 40,000 บาท)
2. ผูประสานงานคณะ 5 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 20,000 บาทx1 คน และ 4 คน x 20,000 x 3 เดือน)
3. ผูประสานโครงการ 2 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
4. เจาหนาที่การเงินบัญชีโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
75,000 คาเบี้ยประชุม 1,500 บาท x 50 คน

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 6.2 การหาแนวทาง/รูปแบบในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะเปนพลเมือง Smart City ของจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

100,000 คาเดินทางสําหรับสถานศึกษา (50 คน x 2,000 บาท)
500,000 1.คาจัดทําและผลิตเครื่องมือ/ แบบสํารวจ/แบบทดสอบ 150,000 บาท
2. คาจางวิเคราะหขอมูล factor analysis and content analysis 200,000 บาท
3. คาจัดทํารายงาน 150,000 บาท
197,500 ประชุมครั้ง 1
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 50 คน x 1 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 50 คน x 1 วัน
คาเอกสารประกอบการประชุม 60,000 บ.
ประชุมครั้งที่ 2
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x25 คน x 3 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 25 คน x 3 วัน
คาเอกสารประกอบการประชุม 100,000 บ
957,000

10,000 คาตอบแทนลวงเวลา 50 บาท*4 ชม * 50 คน
773,000 1. หัวหนาโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 40,000 บาท)
2. ผูประสานงานคณะ 5 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 20,000 บาทx1 คน และ 4 คน x 20,000 x 3 เดือน)
3. ผูประสานโครงการ 2 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
4. เจาหนาที่การเงินบัญชีโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
5. คาตอบแทนพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ 5,000 บาท * 2 วัน * 20 คน
100,000 คาจัดทําคูมือ
74,000 ประชุมครั้ง 1
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 40 คน x 2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 40 คน x 2 วัน
คาเอกสารประกอบการประชุม 50,000 บ.

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 6.3 การสรางและพัฒนารูปแบบในการจัดการศึกษาพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานผาน Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart
City ของจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

(3) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 6.4 สงเสริมคุณลักษณะของผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะ
เปนพลเมือง Smart City ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๐ โรงเรียน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
2,035,000

คําชี้แจง

753,000 1. หัวหนาโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 40,000 บาท)
2. ผูประสานงานคณะ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 20,000 บาท)
3. ผูประสานโครงการ 2 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
4. เจาหนาที่การเงินบัญชีโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
5. คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูรวมสรางรูปแบบ 6000 บาท * 70คน
320,000 คาตอบแทนวิทยากร 80 คน x2000 บาท x 2 ครั้ง
160,000 คาเดินทางวิทยากร 1,000 บาท * 80 คน*2 วัน
700,000 คาผลิตสื่อการสอนและคาจัดทําเอกสารประกอบการใชสื่อ
102,000 ประชุมครั้ง 1
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 70 คน x 2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 70 คน x 2 วัน
ประชุมครั้ง 2
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 100 คน x 2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 100 คน x 2 วัน
4,046,500

6,000 คาตอบแทนลวงเวลา 50 บาท*4 ชม * 30 คน
733,000 1. หัวหนาโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 40,000 บาท)
2. ผูประสานงานคณะ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 20,000 บาท)
3. ผูประสานโครงการ 2 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
4. เจาหนาที่การเงินบัญชีโครงการ 1 คน (3 เดือน/ ตอเดือน 17,000 บาท)
5. คาตอบแทน mentor 3 ครั้ง x 2000 บาท x 50 คน

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(4) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการศึกษา
๒.๓ คาบริการโทรศัพท
๒.๔ คาบริการไปรษณีย
๒.๕ คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

6. คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ (10 คน x5,000 บาท x 2 วัน
50,000 คาเบี้ยประชุมสําหรับผูบริหารและครู (1000 บาทx 20 คน + 500 บาท x 60 คน)
70,000 คาดําเนินงานพิเศษของครูประจําสถานศึกษา (2 คน x 3,500 บาท x 10 รร)
270,000 1.คาใชจายในการลงพื้นที่ของmentor (3 ครั้งx 2 คนx 10 รร x 2000 บาท)
2. คาเดินทางสําหรับผูบริหาร และครู (80 คน x 1,000 บาท x 1 ครั้ง)
3.คาที่พักของผูบริหารและครู (70 คน x 1000 บาท x 1 คืน)
1,020,000 1. คาจัดทําแบบสอบถามสําหรับการประเมิน 150,000 บาท
2. คาจางเหมาในการวิเคราะหขอมูล 320,000 บาท
3. คาจางสังเคราะหงาน 400,000 บาท
4. คาจัดพิมพรายงาน 150,000 บาท
508,000 ประชุมครั้ง 1
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 30 คน x10 รร.x 2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 30 คน x 10 รร. x 2 วัน
ประชุมครั้ง 2
คาอาหารกลางวัน 3 วัน x 200 บาท x 5 คน x 20 โรงเรียน
ประชุมครั้ง 3
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x 100 คน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x 100 คน
คาเอกสาร 80,000 บาท
ประชุมครั้งที่ 4
คาอาหารกลางวัน 200 บาท x30 คน x2 วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 2 มื้อ x30 คน x2 วัน
คาถายเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสรุปผล 100,000 บาท
คาถายเอกสารประกอบการจัดทํารายงาน 100,000 บาท
94,500
360,000 1.คาสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมใหแกครูผูสอน (10 โรงเรียน x 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท x 2 รอบปฏิบัติการ)
2.คาสนับสนุนวัสดุอุปกรณและคาใชจายในการดําเนินงานของสถานศึกษา
(10 โรงเรียน ๆ ละ 30,000 บาท ตลอด 8 เดือนที่เปดภาคการศึกษา)
35,000
20,000
30,000 คาอินเตอรเน็ตของmentorและครู (10 รร x 500 x 6 เดือน)

หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
๔. งบรายจายอื่น
๔.๑ คาบํารุงมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร (10%)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

850,000

คําชี้แจง

ลําดับความสําคัญ 28
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการเดินตามรอยเทาพอ
4,692,000 บาท
กิจกรรมจัดฝกอบรมประชาชน จํานวน 8 รุน
4,692,000 บาท
1. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
2. มณฑลทหารบกที่ 33

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด
ลาดับความสาคัญ 28
ชื่อโครงการ : โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
กิจกรรมหลัก : การอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน 4,692,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงาน : แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดาเนินการ : มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ตาแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
สถานที่ติดต่อ 285 ค่ายกาวิละ ต.วัดเกต อ.เมือง จว.ช.ม.
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 053 - 249345
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : ตามที่รัฐบาลได้ก้าหนดแผน ในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็น
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ไปสู่เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งเรียกว่า ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยมุ่ง เน้ นการสร้า งสมดุล ระหว่ างการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้้า และ
ขับ เคลื่อนการเจริ ญเติบ โตจากการเพิ่ม ผลผลิ ตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อปรับระบบการผลิ ต
การเกษตรให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท้ากินของประชาชน รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส้าคัญ
(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญ หา/ความต้องการ : ปัจจุบันครัวเรือนที่อยู่ในภาคการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัด
เชียงใหม่ มีจ้านวนกว่า 134,426 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรจ้านวน 1,835,425 ไร่ ดังนั้นงานในด้านการ
ส่งเสริม องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ จึงเป็นส่วนส้าคัญที่จะช่วยใน
การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่หลากหลาย และสามารถน้าไป
สร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มเติม ให้แก่ครอบครัว ซึ่งจะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะช่วยให้การด้าเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ บรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามล้าดับต่อไป โดยในห้วงที่ผ่านมา
หน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 รวมทั้ง มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มี
การด้าเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ก้าลัง
พลของหน่วย และได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายพื้นที่ สามารถที่จะใช้
เป็นฐานการเรียนรู้ และขยายผลโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สู่ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี
ความเร่งด่วน : -

-2(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ:
1. เพื่อเผยแพร่ ขยายผลองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
สู่ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้าไปประกอบอาชีพ และด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้
3. เพื่อ ให้ประชาชนได้น้าองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด้าเนินชีวิต
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสร้างรายได้เพิม่ และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม

 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา

 ดาเนินการการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่ม ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2563
(2.5) สถานที่ดาเนินโครงการ : มณฑลทหารบกที่ 33 และ กองพลทหารราบที่ 7
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย
: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการด้าเนินงานตามโครงการรอยเท้าพ่อ
สามารถน้าไปใช้ประกอบอาชีพได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการด้าเนินโครงการ
3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถไปขยายผลต่อ ในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเอง
(4.2) ผลผลิต :
1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน้าแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด้าเนินชีวิตได้
2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จากการ
ด้าเนินงานโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สามารถขยายผลโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สู่ชุมชน /หมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่
และสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม สร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น

-3(5) แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด้าเนินงานโครงการ จ้านวน 1 ครั้ง/ 1 แห่ง
(5.2) จัดฝึกอบรมประชาชน ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 8 รุ่น ( 8 โครงการ
โครงการละ 4 วัน
(5.2.1) การอบรมศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีและการเพาะเมล็ดพันธุ์
(5.2.2) การอบรมและส่งเสริมเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5.2.3) การอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมือง พันธุ์กระดูกด้า
(5.2.4) การอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงหมู่ป่าและสุกรพันธุ์เหมยซาน
(5.2.5) การอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่
(5.2.6) การอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบนา
(5.2.7) การอบรมและการเพาะเห็ดนางฟ้า
(5.2.8) การอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งโกร่ง
(5.3) อ้านวยการ ติดตาม ให้ค้าปรึกษาและ รายงานผล
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค. - ก.ค.63 ส.ค.-ก.ย.63

1. จัดการประชุมเตรียมการ
2.จัดการฝึกอบรม
(5.2.1)
2.1 การอบรมศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีและการเพาะเมล็ดพันธ
2.2 การอบรมการเลี้ยงปลาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3การอบรมการเพาะเลี้ยงไก่
พื้นเมือง พันธุ์กระดูกด้า
2.4การอบรมการเลี้ยงหมู่ป่าและ
สุกรพันธุ์เหมยซาน
2.5การอบรมการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่
2.6การอบรมการเพาะเลี้ยงกบนา
2.7การอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
การ
2.8การอบรมการเลี้ยงจิ้งโกร่ง
3. ประเมินผล
(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ จานวน 4,863,200 บาท

)
60 คน
60 คน
60 คน
60 คน
60 คน
60 คน
60 คน
60 คน

หมายเหตุ

-4รายการ

-

รวมทั้งสิ้น
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

4,692,000
378,000
2,909,700
1,404,300

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ

ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์

 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
๏ เครื่องมือดาเนินการ

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม
 มีประสบการณ์สูง
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ 
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา


-5(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา

 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
โครงการ
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : ไม่มี
...................................................................................

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต :
1. ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความรูและทักษะอาชีพดานการเกษตรเพิ่มขึ้น
โครงการ : เดินตามรอยเทาพอ
กิจกรรมหลัก : การอบรมใหความรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอยที่ 1. การอบรมศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีและการเพาะเมล็ดพันธุ จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) คาวัสดุสํานักงาน
(2) คาวัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

593,600

42,000
14,000
28,000
306,600
36,000
168,000
8,400
16,800
8,400
8,000
16,000
20,000
1,000
24,000
245,000
5,000
240,000

คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)
คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 200 บาท (5 คน)
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 240 เลม ๆ ละ 150 บาท
คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงเพาะเมล็ดพันธุ จํานวน 8 โรง ๆ ละ 21,000 บาท
คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)
จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท
คาเชาสถานที่ฝกอบรม 4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท
คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท
คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท
คาพาหนะเดินทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1,250 บาท
เม็ดพันธุ จํานวน 240 คน ๆ ละ 1,000.- บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 2. การอบรมและสงเสริมเลี้ยงปลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 3. การอบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงไกพื้นเมือง พันธุกระดูกดํา จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

1,094,800

56,000
14,000
42,000
594,800
36,000
456,200
8,400
16,800
8,400
8,000
16,000
20,000
1,000
24,000
444,000
5,000
439,000

คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)
คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (6 คน)
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 240 เลม ๆ ละ 150 บาท
คาจางเหมาจัดทําบอเลี้ยงปลา จํานวน 8 บอ ๆ ละ 57,025 บาท
คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)
จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท
คาเชาสถานที่ฝกอบรม 4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท
คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท
คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท
คาพาหนะเดินทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

ลูกพันธุปลา ประเภทคละพันธุ จํานวน 1,097,500 ตัว ๆ ละ 0.40 บาท

614,100

42,000
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)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 4. การอบรมและสงเสริมเลี้ยงหมูปาและสุกรพันธุเหมยซาน จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
456,100
317,500
36,000
8,400
16,800
8,400
8,000
16,000
20,000
1,000
24,000
116,000
5,000
111,000

คําชี้แจง

คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงไก จํานวน 10 เรือนโรง ๆ ละ 31,750 บาท
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 240 เลม ๆ ละ 150 บาท
คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)
จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท
คาเชาสถานที่ฝกอบรม 4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท
คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท
คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท
คาพาหนะเดินทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

ลูกพันธุไกประเภทอายุระหวาง 3 สัปดาห - 1 เดือน 1,110 ตัว ๆ ละ 100 บาท

662,100

56,000
14,000
42,000
441,100
308,500
30,000
8,400
16,800
8,400
8,000

คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)
คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (6 คน)
คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงสุกร จํานวน 10 เรือนโรง ๆ ละ 30,850บาท
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 500 บาท
คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)
จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 5. การอบรมและสงเสริมเลี้ยงเปดพันธุไข จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร

16,000
20,000
1,000
24,000
165,000
5,000
160,000

คาเชาสถานที่ฝกอบรม 4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท
คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท
คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท
คาพาหนะเดินทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

คาลูกสุกรพันธุ (หมูปา และ เหมยซาน) อัตราเฉลี่ย 2 พันธุ จํานวน 50 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท

517,600

56,000
14,000
42,000
368,600
254,000
12,000
8,400
16,800
8,400
8,000
16,000
20,000
1,000
24,000
93,000
5,000
88,000

คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)
คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (6 คน)
คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงเปด จํานวน 10 เรือนโรง ๆ ละ 25,400 บาท
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 200 บาท
คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)
จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท
คาเชาสถานที่ฝกอบรม 4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท
คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท
คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท
คาพาหนะเดินทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

คาลูกเปดพันธุไข ตัวละ 40 บาท จํานวน 2,200 ตัว

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 6. การอบรมและสงเสริมการเพาะเลี้ยงกบนา จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 7 การอบรมและการเพาะเห็ดนางฟา จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

425,600
42,000
14,000
28,000
297,600
186,000
9,000
8,400
16,800
8,400
8,000
16,000
20,000
1,000
24,000
86,000
5,000
81,000

คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)
คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 200 บาท (5 คน)
คาจางเหมาจัดทําเรือนโรงกบนาด จํานวน 10 เรือนโรง ๆ ละ 18,600 บาท
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 150 บาท
คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)
จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท
คาเชาสถานที่ฝกอบรม 4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท
คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท
คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท
คาพาหนะเดินทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

คาพอ + แม พันธุ กบ เปนคู ๆ ละ 500 บาท จํานวนน 162 คู

298,600

28,000
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)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 8. การอบรมและสงเสริมเลี้ยงจิ้งโกรง จํานวน 1 รุน ๆ ละ 4 วัน
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
1.1.1 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
1.1.2 คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
129,300
23,100
3,600
8,400
16,800
8,400
8,000
16,000
20,000
1,000
24,000
141,300
5,000
136,300

คําชี้แจง

คาจางเหมาจัดทําเรือนเพาะเห็ด จํานวน 10 เรือนโรง ๆ ละ 2,310 บาท
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 60 บาท
คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)
จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท
คาเชาสถานที่ฝกอบรม 4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท
คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท
คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท
คาพาหนะเดินทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

คากอนเชื้อเห็ด กอนละ 100 บาท จํานวนน 1,363 กอน

485,600

56,000
14,000
42,000
315,600
207,000
6,000
8,400
16,800
8,400
8,000

คาตอบแทนวิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 500 บาท (1 คน)
คาตอบแทน ผช.วิทยากร 4 วัน วันละ 7 ชม. ๆ ละ 250 บาท (6 คน)
คาจางเหมาจัดทําเรือนจิ้งโกรง จํานวน 10 เรือนโรง ๆ ละ 20,700 บาท
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 60 เลม ๆ ละ 100 บาท
คาอาหารมื้อเชา 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารมื้อกลางวัน 70 คน ๆ ละ 60 บาท/วัน (4 มื้อ)
คาอาหารเบรค 70 คน ๆ ละ 30 บาท/วัน (4 วัน)
จัดสถานที่พิธีเปด-ปด 4 วันๆละ 2,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม

1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุสํานักงาน
(2) วัสดุการเกษตร

16,000
20,000
1,000
24,000
114,000
5,000
109,000

คาเชาสถานที่ฝกอบรม 4 วัน ๆ ละ 4,000.- บาท
คาเชาเครื่องเสียง 4 วัน ๆ ละ 5,000.- บาท
คาเชาเกาอี้ จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 250 บาท
คาพาหนะเดินทาง 60 คน ๆ ละ 400.- บาท

คาลูกจิ้งโกรง จํานวน 100 กิโลกรัม ๆ ละ 1,090 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 4

การสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ลําดับความสําคัญ 22
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
47,602,000 บาท
กิจกรรมปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ํา
44,640,000 บาท
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมเผยแพรองคความรู ดานการอนุรั กษดินใหชุมชนในพื้น ที่
จังหวัดเชียงใหม
1,212,000 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน
1,270,000 บาท
1.สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
2.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
480,000 บาท
1. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
2. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม

ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)
ลําดับความสําคัญ 22
ชื่อโครงการ : โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
กิจกรรมหลัก ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
วงเงิน : 47,602,000 บาท
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด : สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
แผนงาน ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวยประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม
หนวยดําเนินการ :
1. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
2. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
4. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ : นางสุธารายินดีรสตําแหนง :รักษาการผูเชี่ยวชาญดานวางระบบการพัฒนาที่ดิน
สถานที่ติดตอ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 164 หมู 3 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 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 เมื่อมีน้ําและอากาศที่เหมาะสมก็
จะทําใหพืชเจริญเติบโตและยังชีพอยูได "ทรัพยากรที่ดิน" เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษย
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่ตองใชที่ดินเปนปจจัยหลักการเพิ่มขึ้นของประชากร ประกอบกับความตองการ
ใชที่ดิน เพื่อใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื่นก็มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น เชน การพัฒนาเมือง เขตอุตสาหกรรม เปนตน
ดังนั้น ปญหาที่เกิดขึ้นในการใชประโยชนที่ดิน คือ การนําพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรมาใชในการขยายเมือง การนํา
พื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรมาใชในการเกษตร การใชประโยชนจากที่ดินที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทําใหเกิด
ปญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอทรัพยากรอื่นๆ เชนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสรางความเสียหายตอภาคเกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ :ปญหาทรัพยากรดินสวนใหญถูกทําลายใหสูญเสียความอุดม
สมบูรณ หรือตัวเนื้อดินไปเนื่องจากการกระทําของมนุษย และการสูญเสียตามธรรมชาติทําใหเราไมอาจใชประโยชน
จากดินไดอยางเต็มประสิทธิภาพ การสูญเสียดิน เกิดไดจ ากการกัดเซาะและพังทลายโดยน้ํา การตัดไมทําลายป า
การเผาปา ถางปาทําใหหนาดินเปด และถูกชะลางไดงายโดยน้ําและลมเมื่อฝนตกลงมา น้ําก็ชะลางเอาหนาดินที่อุดม
สมบูร ณไปกับน้ํ า ทําให ดิ นมีคุณภาพเสื่ อมลง การเพาะปลู กและเตรี ยมดิ นอย างไมถูกวิธี การเตรี ยมที่ดิน ทําการ
เพาะปลูกนั้ นถาไมถูกวิ ธีก็จะกอความเสียหายกับดินไดมากตัวอยางเชน การไถพรวนขณะดินแหงทําใหหนาดิน ที่
สมบูรณหลุดลอยไปกับลมได หรือการปลูกพืชบางชนิดจะทําใหดินเสื่อมเร็ว การเผาปาไม หรือตอขาวในนา จะทําให
ฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิดผลเสียกับดินมาก
/ความเรงดวน …

-2ความเรงดวน : จะเห็นไดวาทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธตอทรัพยากรดินเปนอยางมาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจะสงผลกระทบตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เนื่องจากพื้นที่ปาที่สมบูรณมี
ความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาการเกิดดิน และการยอยสลายอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้ยังชวยลดพื้นที่การเกิด
การชะล า งพั ง ทลายของดิ น อี ก ด ว ย ดั ง นั้ น การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรดิ น จึ ง เป น ทางหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ และยั่งยืน
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ :
๑.เพื่อฟนฟูและปรับปรุงสภาพความอุดมสมบูรณของดิน
๒.เพื่อเผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินและน้ํา
๓.เพื่อปองกันการพังทลายและรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ตลิ่งริมลําน้ํา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา  โครงการใหม
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนปตุลาคม 2562 สิ้นสุดป กันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไป เกษตรกร
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
๑.รอยละของพื้นที่ไดรับการพัฒนาดานการอนุรักษดินและน้ําที่ไดจัดทําตามมาตรการในการ
อนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รอยละ 75
๒. พื้นที่สูงไดรับการสงเสริมการอนุรักษดินและน้ํา จํานวน ๕ แหง
๓. รอยละของจํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูดานการปรับปรุงบํารุงดินรอยละ 75
๔. จํานวนเขื่อนปองกันตลิงที่ไดรับการกอสรางเพื่อลดการกัดเซาะตลิ่ง 4 แหง
(๔.๒) ผลผลิต:
1)ดินและน้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดรับการอนุรักษฟนฟูในการปลูกหญาโดยการมีสวน
รวมของประชาชนในพื้นที่
2) เขื่อนปองกันตลิ่งที่ไดรับการกอสรางเพื่อลดการกัดเซาะตลิ่ง 4 แหง
(๔.๓) ผลลัพธ :
๑.พื้นที่ไดรับการขยายผลใหมีการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําตามมาตรการในการอนุรักษ
ดินและน้ําอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๒. ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งไดรับประโยชนจากการพัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสในการสรางรายไดเพิ่มขึ้น

/(4.4) ผลกระทบ...

-3(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1. ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากปญหาการชะลางพังทลายของดิน
2. เกษตรกรในพื้นที่สูงไดรับการขยายผลเพื่อจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่
3. เกษตรกรไดรับองคความรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน
4. ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่ง
รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีโอกาสในการประกอบอาชีพ และสรางรายไดเพิม่ ขึน้
เชิงลบ :
ในเบื้องตนการพัฒนาและการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งอาจจะสงผลกระทบและกอใหเกิด
ความไมสะดวกกับประชนในการสัญจรและการประกอบอาชีพ
(๕) แนวทางการดําเนินงาน:
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1ปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ํา งบประมาณ44,640,000บาท
หนวยดําเนินงานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอย
๑. กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลําหวยแมโปง
บานหวยอาง ม.6 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม
2. กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง บานสหกรณ
นิคมหัวงาน หมู 7 (ระยะที่ 1) ตําบลแมแฝก อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ความยาว 200 เมตร
3. กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง บานลองปูหมน
หมู 11 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ความยาว 81 เมตร
4. ก อ สร า งเขื่ อนป องกั น ตลิ่ งริ ม แม น้ํ าขาน บ านต น
แหนนอย หมู 7 (ระยะที่ 1) ตําบลทาวังพราว อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ความยาว 250 เมตร
5. การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

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








































5.2 กิจกรรมหลักที่ 2เผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินใหชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,212,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอย
๑. การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเสริ มสร างความรู ด านการ
อนุรักษดินและน้ําใหชุมชนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม
๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเพาะหญาแฝกใน
ชุมชนพื้นที่สูง
๓. สนับสนุนการจัดทําแปลงเพาะหญาแฝกในชุมชนพื้นที่สูง
๔. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

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













/5.3 กิจกรรม ...

-45.3 กิ จ กรรมหลั ก ที่ 3 จั ด ระบบอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า เพื่ อ ป อ งกั น การชะล า งพั ง ทลายของดิ น
งบประมาณ 1,270,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 /สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
กิจกรรมยอย

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

อนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๒. จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา

๓. การสาธิตและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษดิน

และน้ํา
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน งบประมาณ 480,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63
๑. สงเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อจัดทําปุยพืชสดและการ

พัฒนาเพื่อการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
๒. การสาธิตไถกลบปอเทืองเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน

(๖) วิธีการดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จางเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 47,602,000.- บาท
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แต
อยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ ...สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม....
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ ทั้งหมด
บางสวน ไมมีประสบการณ
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณสูง
มีประสบการณปานกลาง
ไมมีประสบการณ
/(8.4) ผลกระทบ ...

-5(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ :
๙.๑ การบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ
(๑) กรณีโครงการงบลงทุนที่เปนที่ดิน สิ่งกอสราง และครุภัณฑใหระบุหนวยงานของรัฐและ/
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่จะสงมอบให พรอมทั้งแนบหนังสือขอรับมอบพัสดุจากหนวยงานของรัฐ
และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
(๒) กรณีโครงการอบรม ประชุม สัมมนา หรือ อื่น ๆ ใหระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ
องคความรูที่ไดรับ และรวบรวมจัดเก็บไวใชงานในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสาร ฐานขอมูลของราชการ ฯลฯที่จะนําไปสู
การตอยอดขยายผลการพัฒนาพืน้ ที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตรตอไป
๙.๒ การติดตามประเมินผลโครงการ
สวนราชการ/อําเภอไดมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสวนราชการ/อําเภอ ทําหนาที่
ในการติดตามและประเมินผลโครงการ การรายงานผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาใหจังหวัด การรายงานผลผาน
ระบบติดตามผลแผนงานฯ www.padme.go.thตลอดจนการรายงานผลการดําเนินโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๙.๓ การจัดทําเขื่อนปองกันตลิ่งมีการสงมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการและ
บํารุงรักษา ดูแลตอไป
๙.๔เกษตรกรมีความเขาใจและพรอมที่จะรักษาระบบอนุรักษดินและน้ํา อีกทั้งมีกลุมหมอดิน
อาสาที่คอยใหองคความรูอยางตอเนื่อง
(๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวย
ประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ํา
กิจกรรมยอยที่ 1.1 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลําหวยแมโปง บานหวยอาง ม.6 ต.แมโปง
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
2) งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 1.2 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง บานสหกรณนิคมหัวงาน หมู 7
(ระยะที่ 1) ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
2) งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 1.3 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง บานลองปูหมน หมู 11 ตําบลสัน
ทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
2) งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 1.4 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําขาน บานตนแหนนอย หมู 7 (ระยะที่
1) ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
2) งบลงทุน
กิจกรรมยอยที่ 1.5 การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักและพาหนะ
- คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร

คําชี้แจง

44,640,000
9,290,000 1) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลําหวยแมโปง บานหวยอาง ม.6 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

15,100,000 2) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง บานสหกรณนิคมหัวงาน หมู 7 (ระยะที่ 1) ตําบลแมแฝก
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ความยาว 200 เมตร
5,900,000 3) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง บานลองปูหมน หมู 11 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ความยาว 81 เมตร
14,250,000 4) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําขาน บานตนแหนนอย หมู 7 (ระยะที่ 1) ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม ความยาว 250 เมตร
100,000
100,000
30,000
20,000 คาใชจายเจาหนาที่การลงพื้นที่ เพื่อประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
10,000 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
70,000
40,000
20,000
10,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวยประโยชนได
ทั้งทางตรงและทางออม
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
กิจกรรมหลัก 2: เผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินและน้ําใหชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการอนุรักษดินและน้ําใหชุมชน
พื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 พื้นที่
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเพาะหญาแฝกในชุมชนพื้นที่สูง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาอาหารกลางวัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

991,600
200,800

1,212,000
251,000

200,800

251,000

คําชี้แจง

28,800
28,800

36,000
36,000 จํานวน 2 คนจํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท x 5 พื้นที่

144,000
48,000
28,000
28,000
40,000
28,000
28,000
200,800
200,800

180,000
60,000 จํานวน ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท จํานวน 100 คน x 5 พื้นที่
35,000 จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 5 พื้นที่
35,000 จํานวน 500 ชุดๆ ละ ๗๐ บาท
50,000 พื้นที่ละ 10,000 บาท x 5 พื้นที่
35,000
35,000 จัดชื้อวัสดุ เครื่องเขียน จํานวน 500 ชุดๆ ละ 7๐ บาท
251,000
251,000

28,800
28,800

36,000
36,000 จํานวน 2 คนจํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 5 พื้นที่

144,000
48,000
28,000
28,000
40,000
28,000
28,000

180,000
60,000
35,000
35,000
50,000

จํานวน ๑ มื้อๆละ ๑๒๐ บาท จํานวน 10๐ คน x 5 พื้นที่
จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 100 คน x 5 พื้นที่
จํานวน 500 ชุดๆ ละ ๗๐ บาท
พื้นที่ละ 10,000 บาท x 5 พื้นที่

35,000
35,000 จัดชื้อวัสดุ เครื่องเขียน จํานวน 500 ชุดๆ ละ 7๐ บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2.3 สนับสนุนการจัดทําแปลงเพาะหญาแฝกในชุมชนพื้นที่สูง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุกอสราง
- วัสดุการเกษตร
กิจกรรมยอยที่ 2.4 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
480,000
600,000
480,000
600,000

คําชี้แจง

120,000
120,000
360,000
240,000
120,000

150,000
150,000 - ใหกับราษฎรอาสาสมัคร จํานวน 20 คน ๆ ละ 150 บาท จํานวน 10 วัน x 5 พื้นที่
450,000
300,000 โรงเพาะหญาแฝก พื้นที่ละ 60,000 บาท x 5 พื้นที่
150,000 สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการเพาะหญาแฝก พื้นที่ละ 30,000 บาท x 5 พื้นที่

110,000
110,000

110,000
110,000

40,000
40,000
70,000
40,000
30,000

40,000
40,000 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
70,000
40,000
30,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวย
ประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
กรรมหลัอยที
ก 3่ 3.1
: จัดวางแผนการวางระบบอนุ
ระบบอนุรักษดินและน้ําเพืรัก่อษปดอินงกัและน้
นการชะล
างพังทลายของดิ
กิจกรรมย
ําตามมาตรการอนุ
รักษนดินและน้ําให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
- คาจางเหมาจัดทําแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 3.2 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดทํานาขั้นบันได
- คาจางเหมาปรับรูปแปลงนา
- คาจางเหมาขุดคันคูเบนน้ํา
- คาจางเหมาสรางบอดักตะกอนดิน
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 3.3 การสาธิตและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษดินและน้ํา
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
-คาจางเหมาปรับปรุงบํารุงดิน
(3) คาวัสดุ

970,000
140,000
140,000
140,000
100,000
40,000
780,000
780,000
780,000
200,000
210,000
140,000
80,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000

คําชี้แจง

1,270,000
140,000
140,000
140,000
100,000 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
40,000 จัดทําใน 4 ระบบ ราคา ระบบละ 10,000 บาท
1,080,000
1,080,000
1,080,000 มีการปรับรูปแบบการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําใหเหมาะสมกับพื้นที่
500,000 จัดทํานาขั้นบันได จํานวน 10 ไร ไรละ 50,000 บาท
200,000 ปรับรูปแปลงนา จํานวน 50 ไร ไรละ 4,000 บาท
80,000 ขุดคันคูเบนน้ํา ระยะทาง 1 กม. กม.ละ 80,000 บาท
300,000 สรางบอดักตะกอนดิน 3 แหง แหงละ 100,000 บาท
50,000
50,000
50,000
50,000 สาธิตและสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกร จํานวน 100 ราย คาใชจายในการสาธิต 500 บาท ตอราย
-

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(ถามี)
จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวยประโยชนไดทั้ง
ทางตรงและทางออม
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : ฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
กิจกรรมหลักที่ 4 : การพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
กิจกรรมยอยที่ 4.1 การสงเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อจัดทําปุยพืชสดและการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาปรับปรุงบํารุงดินและปลูกปอเทือง
- คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 4.2 การสาธิตการไถกลบปอเทืองเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
-คาจางเหมาสาธิตการไถกลบปอเทือง
-คาจางเหมาจัดทําแปลงตัวอยาง
(3) คาวัสดุ

คําชี้แจง

469,300

480,000

289,300
289,300

300,000
300,000

289,300
250,000
39,300

300,000
250,000 การสงเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน พื้นที่ 500ไร ไรละ 500 บาท
50,000 ประชาสัมพันธการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงบํารุงดินรวมกับการพัฒนาเพื่อการทองเที่ยว
- เชิงธรรมชาติ

180,000
180,000

180,000
180,000

180,000
150,000
30,000

180,000
150,000 คาสาธิตการไถกลบตอซัง จํานวน 50 ไร ไรละ 3,000 บาท
30,000 จัดทําแปลงตัวอยาง จํานวน 1 ไร ๆ ละ 30,000 บาท เพื่อการจัดเก็บเมล็ดพันธ
-

ลําดับความสําคัญ 12
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
54,932,100 บาท
กิ จ กรรมจั ด หาและสนั บ สนุ น แหล ง น้ํ า ต น ทุ น เพื่ อ แก ป ญ หา
คลองแมขา
40,000,000 บาท
1. โครงการชลประทานเชียงใหม
2. สํานักงานชลประทานที่ 1
กิจกรรมการเฝาระวังตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิด
มลพิษและสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขา
และลําน้ําสาขา
1,430,000 บาท
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การเตื อ นภั ย สถานการณ น้ํ า ป า
ไหลหลาก ดินโคลนถลมแหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
1,315,000 บาท
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา
3,686,700 บาท
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิ จ กรรมพั ฒ นาระบบแจ ง เตื อ นคุ ณ ภาพน้ํ า ในคลองแม ข า
โดยเทคโนโลยีดิจิทัล
1,199,400 บาท
1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําชุมชน
7,301,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)
ลําดับความสําคัญ 12
ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลัก : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
วงเงิน : 54,932,100 บาท
ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็ นการพัฒนาของจั งหวัด : สงเสริ มและพัฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมให ส มบู ร ณ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงานที่ 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น
และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
หนวยดําเนินการ:1. โครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานชลประทานที่ 1
2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
3. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
4. สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
5. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
6. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ : นายจรินทร คงศรีเจริญ
ตําแหนง : ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : 186/4 ตําบลดอนแกวอําเภอแมริมจังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท : 053-112200
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ ม า : ตามกรอบวิ สั ย ทั ศ น แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจาก
ประเทศที่ มี ร ายได ป านกลางไปสู ประเทศที่ มี ร ายได สู ง มี ค วามมั่ น คง และยั่ ง ยื น สั ง คมอยู ร ว มกั น
อยางมีความสุ ข และมุงเนน ใหภู มิภ าคต องดําเนิน การวิเ คราะห จุดแข็งที่เป นศักยภาพของพื้น ที่ที่ต องสงเสริ ม
พัฒ นา เพื่ อ ส ง ต อ การสร า งความเจริ ญ เติ บ โตในระดั บ ภาค ในการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่
โดยมีแนวทางการดําเนินการจัดทําโครงการในลักษณะบูรณาการ ๓ มิติ (Function-Agenda-Area) ในรูปแบบ
หวงโซคุณคา (Value Chain)
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพป ญ หา / ความต อ งการ :สํ า หรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาคเหนื อ มุ ง พั ฒ นา
เพื่อกาวไปสูการเปนฐานการผลิต การเกษตร การฟนฟูตนน้ําการพัฒนาแหลงน้ํา เกษตรปลอดภัย การรักษา
สิ่งแวดลอมการพัฒ นาเมืองที่เปน ศูน ยกลางของภาคให เป นเมืองนาอยู สําหรับ คนทุกกลุม โดยเฉพาะจังหวั ด
เชีย งใหม ซึ่งเปน ศูนย กลางการคา การลงทุน ของภาคเหนื อตอนบน สิ่ งเหลานี้จะชว ยเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขัน การคา การลงทุน การจัดสรรทรัพยากรมาใชประโยชนสูงสุดสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
มีรายไดเพิ่ม มีฐานะทางสังคม มีการรักษาระบบนิเวศทางน้ําใหมีคุณภาพดีการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพลุมน้ํา
การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสรางมีสวนรวม ซึ่งสามารถตอบสนองตอการ
พัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา ไดอยางยั่งยืนและเปนธรรมใหกับจังหวัดเชียงใหม
ความเรงดวน : การพัฒนาแหลงน้ําที่สอดคลองกับการรักษาสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ เปน
เรื่องสําคัญตอการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อใหมีแหลงน้ําที่มีคุณภาพดี สามารถนํามาใชในภาคการ
ผลิตตาง ๆ สรางภู มิทัศนที่ดี ใหเมืองมีความนาอยู จึงได จัดทํากรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต Unique
position ที่มุงเนนการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา ที่สอดคลองกับการสงเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
เชียงใหม ในลักษณะหวงโซคุณคา Value Chain ตนทาง กลางทาง ปลายทาง
/(2) ขอมูลทั่วไป...

-2(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่ออนุรักษฟนฟูและพัฒนาระบบนิเวศปาไม เสริมสรางจิตสํานึก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนที่อยูอาศัยบนพื้นที่ตนน้ําใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
2.เพื่ อ จั ด หาเครื่ อ งมื อ วั ด ปริ ม าณน้ํ า ฝนแบบประมวลผลทั น ที ใ ห อุ ท ยานแห ง ชาติ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. เพื่อฟน ฟูแหล งน้ํ าธรรมชาติ ส ายหลั กในลุ มน้ํ าป งลุ ม น้ํ ากก ในเขตจั งหวั ด เชี ย งใหม
ให มีคุณภาพที่ดี ตามมาตรฐาน สํ าหรั บใช เพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํ า การประมง ตลอดจนเป นแหล ง
น้ําดิบสําหรับผลิตเปนน้ําประปา ที่ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา
4. เพื่อ ปรั บ ปรุ ง แหล ง เก็บ กั กน้ํ า ระบบระบายน้ํ า และระบบผั น น้ํ า ต างๆในพื้ น ที่ ใ ห มี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพลุมน้ํา
5. เพื่อปรับปรุงแหลงน้ําสนับสนุนการแกไขปญหาน้ําเสียคลองแมขา
6. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและระบบแจงคุณภาพน้ําตนแบบใหมีประสิทธิภาพ
7. ฟน ฟู แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ ใ ห มี คุ ณภาพที่ดี ต ามมาตรฐาน สํ า หรั บ ใช เ พื่ อ การเกษตร
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการประมง
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
 โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
ดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป1 ตุลาคม2562 สิ้นสุดป30 กันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :ราษฎร/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :ราษฎร/ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
1. พื้นที่ระบบนิเวศตนน้ําที่ไดรับการฟนฟู จํานวน 2,700 ไร
2. จํานวนปริมาณแหลงเก็บน้ํา,แหลงระบายน้ําไดรับการพัฒนา2 แหง
3. พื้นที่ตนแบบที่มีระบบแจงเตือนภัยทางธรรมชาติเละมลพิษ ไมนอยกวา 3 จุด
4. คุณภาพน้ําในพื้นที่เปาหมายไดรับการฟนฟูไดรับการตรวจสอบคุณภาพ ไมนอยกวา
10 ตัวอยาง
5.ไดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานสุขภาพและความเปนอยูสูการจัดการศึกษา
ทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยูในจังหวัด
6. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน
Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนSmart City ของจังหวัดเชียงใหม

/(4.2) ผลผลิต...

-3(๔.๒) ผลผลิต:
1. แหลงน้ํา/แหลงกักเก็บน้ําไดรับการพัฒนา 7 แหง
2. มีเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา
3. มีระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําในคลองแมขา
4. พื้นที่ระบบนิเวศตนน้ําไดรับการฟนฟู
(4.3) ผลลัพธ :
1. มีแหลงน้ําที่ใชเปนแหลงน้ําตนทุนในการแกไขปญหาน้ําเสียคลองแมขาของเมืองเชียงใหม
2. ระบบนิเวศปาไมในพื้นที่ตนน้ําลําธารไดรับการอนุรักษฟนฟู
3. มีแหลงน้ําไดรับไดรับการปรับปรุง พัฒนาแกไข ที่ดีไดมาตรฐาน
4. มีระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําตนแบบที่นํานวัตกรรมดิจิทัลมาใชในการทํางานแบบ real time
5. แหลงทองเที่ยวสามารถใหบริ การไดอยางมีประสิทธิ ภาพ มีความปลอดภัยในพื้น ที่
อุทยานเพิ่มขึ้น
6. ชุมชนบนพื้นที่ปาอนุรักษมีแหลงอาหารเพิ่มมากขึ้น การบุกรุกทําลายปาลดลงรอยละ60
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :พื้นที่ระบบนิเวศตนน้ําไดรับการฟนฟู,ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมมีแหลง
น้ําในการทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและจังหวัดเชียงใหมมีระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและมลพิษ
เชิงลบ :ไมมี
(๕)แนวทางการดําเนินงาน
(5.1) กิจกรรมหลักที่ 1 จัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแมขา
งบประมาณ 40,000,000 บาท หน ว ยดํ า เนิ น งาน โครงการชลประทานเชี ย งใหม
สํานักงานชลประทานที่ 1
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
1. ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะที่ 1 พรอมอาคารประกอบ
ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
2. พัฒนาแกมลิงศูนยฝก รด.มทบ. 33 พรอมอาคารประกอบ
ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

















(5.2)กิจกรรมหลักที่ 2การเฝาระวังตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษและสราง
เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา
งบประมาณ 1,430,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

1. ตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ
และตรวจ ติดตามการดําเนินงานตามคําสั่งทางการ
ปกครอง
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองแมขา
3. ฝ กอบรมเชิ งเทคนิ คให กับ แหล งกําเนิ ดมลพิษที่
ระบายน้ํ า ทิ้ ง เกิ น ค า มาตรฐานและการบั ง คั บ ใช
กฎหมายกับแหลงกําเนิด มลพิษที่ระบายน้ําทิ้งเกิน
มาตรฐาน

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63





ก.ค.-ก.ย. 63









/กิจกรรมยอย ...

-4กิจกรรมยอย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

4. อบรมสรางเครือขายการมีสวนรวมและเฝาระวัง
คลองแมขา
5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายการมีสวนรวมและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ
6. อบรมพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมและเฝาระวัง
คลองแมขา
7.จั ด กิ จ กรรมสื บ ชะตาคลองแม ข า “แม ข า สายน้ํ า
สายเลือดคนเชียงใหม”
9. กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธ “เรารักษคลองแมขา”
เนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ําคู คลองแหงชาติ
20 กันยายน
10.
กิ จ รรมรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ เ นื่ อ งในวั น
สิ่งแวดลอมไทย 4 ธันวาคม
11. กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
12. กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธใหความรูผานสื่อ

ม.ค.-มี.ค. 63



เม.ย.-มิ.ย. 63



ก.ค.-ก.ย. 63


















(5.3)กิ จ กรรมหลั ก ที่ 3เตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การเตื อ นภั ย สถานการณ น้ํ า ป า ไหลหลาก
ดินโคลนถลม แหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
งบประมาณ 1,315,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

1. จัดสัมมนาและฝกอบรมเพื่อใชในการดําเนินการจัด
ฝ กอบรมให ความรู เ จ าหน าที่ ในการใช เ ครื่ อ งวั ด
ปริมาณน้ําฝน Reatime Rain Guage
2.จัดซื้อเครื่ องวัด ปริมาณน้ําฝน ReatimeRainGuage
จํานวน 35 เครื่อง

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63




(5.4)กิจกรรมหลักที่ 4 ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา
งบประมาณ 3,686,700 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
1. ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา
2. เพาะชํากลาแฝก
3. จัดกิจกรรมตนน้ําสัญจร
4. จัดทําปายแนวเขตปาอนุรักษตนน้ําโดยชุมชนมีสวนรวม
5. เครือขายอนุรักษตนน้ํา 1 เครือขาย
6. ฝกอบรมการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ตนน้ํา
7. ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63
















เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63




/(4.4) กิจกรรม ...

-5(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําในคลองแมขาโดยเทคโนโลยีดิจิทัล
งบประมาณ 1,199,400 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม /สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
กิจกรรมยอย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ

1. สํารวจจุดที่จะวางเครื่องมือเฝาระวัง
2. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การน้ํ า ตามจุ ด ต า งๆด ว ย
นวัตกรรมดิจิทัล
4. ทดสอบติดตั้งเครื่องมือและระบบใหกับหนวยงานนํารอง
5. อบรบการใชระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําในคลองแมขา

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63














เม.ย.-มิ.ย. 63




ก.ค.-ก.ย. 63




(5.6)กิจกรรมหลักที่ 6พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําชุมชน
งบประมาณ 7,301,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/ที่
ทําการปกครองอําเภอ
กิจกรรมยอย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

1.กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ กเพื่อการเกษตร
จากสะพาน เขาหมูบาน หมูที่ 1 บานกลาง ถึงฝายทด
น้ําลําเหมืองสะหรี หมูที่ 5 บานสารภี ตําบลทุงรวงทอง
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
2. กอสรางฝายน้ําลน ลําเหมืองแมทาชาง หมูที่ 9 ต.หางดง
อ.หางดง จ.เชียงใหม
3. กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขวงเปาใต
หมูที่ 6 บานขวงเปา หมูที่ 19 ต.บานแปะ อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม
4. กอสรางพนังกันดินรูปตัวยู ลําเหมืองแมด บานรวม
น้ําใจขวงเปา ม.11 ต.ขวงเปา (เขตเทศบาลตําบล
จอมทอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
5. ขุ ด ล อ กลํ าห ว ยโ ป งข อ ย หมู 2 ต. แ ม ท ะล บ
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
(๖) วิธีการดําเนินงาน

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

























































 ดําเนินการเอง

 จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 54,932,100 บาท
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ

-6(๘.๒)แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).........................
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน ไมมีประสบการณ
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการมีประสบการณสูง
 มีประสบการณปานกลาง
 ไมมีประสบการณ
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :-ไมม-ี
(๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพ
ดีขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแมขา
กิจกรรมยอยที่ 1.1 ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะที่ 1 พรอมอาคารประกอบกอสรางกําแพงปองกันตลิ่ง
ความยาว 2.628 กิโลเมตร
2) งบลงทุน
2.1 ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะที่ 1 พรอมอาคารประกอบ ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1.2 พัฒนาแกมลิงศูนยฝก รด.มทบ. 33 พรอมอาคารประกอบ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
2) งบลงทุน
2.2 พัฒนาแกมลิงศูนยฝก รด.มทบ. 33 พรอมอาคารประกอบ ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

40,000,000
20,000,000

-

20,000,000 ดําเนินการปรับปรุงอาคารปองกันตลิ่งคลองแมขานอย
ความยาว 9.000 กิโลเมตร และอาคารประกอบ
20,000,000

20,000,000 1.ขุดลอกแกมลิง 145,320 ลบ.ม
2.กอสรางอาคารระบายน้ําลน จํานวน 1 แหง
3. กอสรางอาคารบังคับน้ํา จํานวน 1 แหง

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดี
ขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 2 : การเฝาระวัง ตรวจบังคับใชกฏหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ และสรางเครือขายเฝาระวัง
สิ่งแวดลอมตามแนวคลองแมขาและลําน้ําสาขา
กิจกรรมยอยที่ 2.๑ ตรวจและบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษและตรวจติดตามการดําเนินงานตาม
คําสั่งทางการปกครอง
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุอาหาร
- วัสดุวิทยาศาสตร

กิจกรรมยอยที่ ๒.2 ตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองแมขา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

1,430,000
250,000

50,400
50,400
199,600
18,600
6,000
175,000

คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงาน จํานวน ๓๕ วัน ๆ ละ 6 คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท
คาน้ํามัน ๑๘,๖๐๐
คาน้ําแข็งรักษาตัวอยาง ๆ ละ ๑๒๐ บาท x ๕๐ ตัวอยาง = ๖,๐๐๐ บาท
ตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการ ตัวอยางละ ๓,๕๐๐ บาท X๕๐ ตัวอยาง=๑๗,๕๐๐(๖
พารามิเตอร pH BOD ปริมาณของแข็ง ซัลไฟต ไนโตรเจน น้ํามันและไขมันตอ ๑
ตัวอยาง )

50,000

6,720
6,720 คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน ๔ วัน ๆ ละ ๗ คน ๆ ละ 240 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุอาหาร
- วัสดุวิทยาศาสตร
กิจกรรมยอยที่ 2.3 ฝกอบรมเชิงเทคนิคใหกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้งเกินคามาตรฐานและการบังคับ
ใชกฎหมายกับ แหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายนํ้าทิ้งเกินมาตรฐาน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 2.๔ อบรมสรางเครือขายการมีสวนรวมและเฝาระวังคลองแมขา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
43,280
3,460 คาน้ํามัน ๓,๔๖๐ บาท
1,320 คาน้ําแข็งรักษาตัวอยาง ๆละ ๑๒๐ บาทx๑๑ ตัวอยาง=๑,๓๒๐ บาท
38,500 คาวัสดุวิทยาศาสตร ตัวอยางละ ๓,๕๐๐ บาทX๑๑ ตัวอยาง=๓๘,๕๐๐ บาท ๕
พารามิเตอร DO pH TCB FCB BOD ตอ ตัวอยาง)
100,200

7,200
7,200
45,000
35,000
10,000
48,000
48,000
154,400

14,400
14,400
90,000
70,000
20,000
50,000
50,000

จํานวน 1 คน ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
อาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 350 บาท 1 มื้อ
อาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ
คาเอกสารการประชุม และ วัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

จํานวน 1 คน ๑๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
อาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 350 บาท 2 มื้อ
อาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ 50 บาท 4 มื้อ
คาเอกสารการประชุม และ วัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2.๕ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายการมีสวนรวมและภาคสวนที่เกี่ยวของ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 2.๖ อบรมพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมและเฝาระวังคลองแมขา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 2.๗ จัดกิจกรรมสืบชะตาคลองแมขา “แมขา สายน้ํา สายเลือด คนเชียงใหม”
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
100,200

7,200
7,200
45,000
35,000
10,000
48,000
48,000
100,200

7,200
7,200
45,000
35,000
10,000
48,000
48,000

คําชี้แจง

จํานวน 1 คน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
อาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 350 บาท 1 มื้อ
อาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ
คาเอกสารการประชุม และ วัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

จํานวน 1 คน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
อาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 350 บาท 1 มื้อ
อาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ
คาเอกสารการประชุม และ วัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

100,000

100,000
40,000 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
45,000 อาหารกลางวัน 300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ
15,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2.๘ กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก ๕ มิถุนายน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.๙ กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธ “เรารักษคลองแมขา” เนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ําคู
คลองแหงชาติ 20 กันยายน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
100,000

คําชี้แจง

100,000
40,000 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
45,000 อาหารกลางวัน 300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ
15,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ
100,000

100,000
40,000 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
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
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ

100,000

100,000
40,000 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
45,000 อาหารกลางวัน 300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ
15,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2.๑๑ กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
175,000

คําชี้แจง

175,000
75,000 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
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
กิจกรรมยอยที่ 2.๑๒ กิจรรมรณรงคประชาสัมพันธใหความรูผานสื่อ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

100,000

100,000
40,000 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
45,000 อาหารกลางวัน 300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ
15,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 300 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

หนวย : บาท

งบรายจาย - รายการ
งบประมาณ งบประมาณ
คําชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานักงบประมาณ)
ป 2562 (ถามี)
ป 2563
จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของ
เสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 3 : เตรียมความพรอมเพื่อการเตือนภัยสถานการณน้ําปา
1,315,000
ไหลหลาก ดินโคลนถลม แหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติภาคเหนือตอนบน
กิจกรรมยอยที่ 3.1 จัดสัมมนาและฝกอบรมเพื่อใชในการดําเนินการจัดฝกอบรมให
55,000
ความรูเจาหนาที่ในการใชเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน 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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3.2 จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน Reatime Rain Guage
จํานวน 35 เครื่อง
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ
(1) ราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
(2) ราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
- ครุภัณฑสํานักงาน

งบประมาณ
ป 2562 (ถามี)

งบประมาณ
ป 2563
1,260,000

คําชี้แจง

1,260,000

1,260,000 จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน Reatime Rain Guage
จํานวน 35 เครื่อง ๆละ 36,000 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
งบประมาณ
ป 2562 (ถามี)
ป 2563

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ
ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 4 : ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา
กิจกรรมยอยที่ 4.1 ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท
1. ปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ํา
กิจกรรมยอยที่ 4.2 เพาะชํากลาแฝก
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
(๒) ราคาตอหนวยตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑.๑) คาที่ดิน
(เพาะชํากลาแฝกถุง)

คําชี้แจง

3,686,700
2,673,000
2,673,000
2,673,000
2,673,000 จํานวน 2,700 ไร ไรละ 990 บาท
483,000
483,000
483,000
338,000 คาจางเหมาเพาะชํากลาแฝกถุง จํานวน 200,000 กลา กลาละ 1.69 บาท
145,000 เพาะชํากลาไมปาเพื่อแจกจาย จํานวน 50,000 กลา กลาละ 2.9 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 4.3 จัดกิจกรรมตนน้ําสัญจร
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

งบประมาณ
ป 2562 (ถามี)

งบประมาณ
ป 2563

คําชี้แจง

160,000
160,000

100,000
100,000 คาจัดทํานิทรรศการเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด ชุดละ 100,000.- บาท

๑.๑.๓ คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ 4.4 จัดทําปายแนวเขตปาอนุรักษตนน้ําโดยชุมชนมี
สวนรวม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
คาจางเหมาสํารวจ

60,000
60,000 คาจัดกิจกรรมรณรงค จํานวน 12 ชุมชน ชุมชนละ 5,000.-บาท
90,000

๑.๑.๓ คาวัสดุ
วัสดุกอสราง

50,000
50,000 ทําปายแนวเขตปาตนน้ํา 100 ปายๆ ละ 500.-บาท

กิจกรรมยอยที่ 4.5 เครือขายอนุรักษตนน้ํา 1 เครือขาย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

80,300
80,300

90,000
40,000
40,000 คาจางเหมาชุมชนในการสํารวจแนวเขตปาตนน้ํา 10 ชุมชนๆ ละ 4,000.-บาท

4,800
4,800 จํานวน 2 คนๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

งบประมาณ
ป 2562 (ถามี)

งบประมาณ
ป 2563

คําชี้แจง

19,000
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
วัสดุสํานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
กิจกรรมยอยที่ 4.6 ฝกอบรมการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ตนน้ํา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

56,500
6,500
15,000 รณรงคการอนุรักษฟนฟูปาตนน้ําเคลื่อนที่ จํานวน 1 ครั้ง
35,000 ใชในการรณรงคการอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 1 ครั้ง
107,600
107,600
30,800
2,000 เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 5 คนๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 200 บาท
19,200 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) จํานวน 2 คน จํานวน 8 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
9,600 วิทยากรผูท รงคุณวุฒ(ิ ภาครัฐ) จํานวน 2 คน ๆ ละ 8 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
60,000
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
วัสดุสํานักงาน

16,800
16,800 คาวัสดุ เครื่องเขียน จํานวน 120 คน ๆ ละ 70 บาท 2 รุน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 4.7 ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

งบประมาณ
ป 2562 (ถามี)

งบประมาณ
ป 2563

คําชี้แจง

92,800

92,800
92,800 สําหรับเจาหนาที่ในการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
(หนวย : บาท)
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะ
และของเสียอันตรายใหมีคณ
ุ ภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 5 : พัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําในคลองแมขาโดย
เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมยอยที่ 5.1 : สํารวจจุดที่จะวางเครื่องมือเฝาระวัง
งบรายจายอื่น
- คาจางที่ปรึกษาดําเนินงานการพัฒนาวิจัยเครื่องวัดน้ําเสียตนแบบโดยใช
นวัตกรรมดิจิทัลในเขตเมืองมีคาใชจาย

กิจกรรมยอยที่ 5.2 : วิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
งบรายจายอื่น
- คาจางที่ปรึกษา

งบประมาณ
ป ๒๕๖2
ป ๒๕๖3
(ถามี)

คําชี้แจง

1,199,400
50,000
50,000
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
525,000

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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 5.3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําตามจุดตางๆ ดวย
นวัตกรรมดิจิทัล
งบรายจายอื่น
- คาจางที่ปรึกษา

กิจกรรมยอยที่ 5.4 : ทดสอบติดตั้งเครื่องมือและระบบใหกับหนวยงานนํา
รอง จํานวน 3 จุด
งบรายจายอื่น
- คาจางที่ปรึกษา
กิจกรรมยอยที่ 5.5 : อบรบการใชระบบ
- คาใชสอย

งบประมาณ
ป ๒๕๖2
ป ๒๕๖3
(ถามี)
420,000

คําชี้แจง

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 บาท
184,000

184,000 คาตอบแทนผูชวยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน อัตราคาจาง 23,000 บาท/คน ระยะเวลา 4 เดือน
=184,000 บาท
20,400
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 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
รอบ) = 2,000 บาท
1,400 คาเอกสารในการอบรม 20 ชุด/รอบ ชุดละ 70 บาท (อบรม 1 รอบ) = 1,400 บาท

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
คําชี้แจง
งบรายจาย - รายการ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(ถามี)
จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสีย
อันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
และภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําชุมชน
7,301,000
กิจกรรมยอยที่ 6.1 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร
2,000,000
1) งบดําเนินงาน
2) งบลงทุน
- กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร
2,000,000 จากสะพาน เขาหมูบาน หมูที่ 1 บานกลาง ถึงฝายทดน้ําลําเหมืองสะหรี หมูที่ 5 บานสารภี
ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 6.4 กอสรางฝายน้ําลน
278,000
1) งบดําเนินงาน
2) งบลงทุน
- กอสรางฝายน้ําลน
278,000 ลําเหมืองแมทาชาง หมูที่ 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 6.5 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,046,000
1) งบดําเนินงาน
2) งบลงทุน
- กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,046,000 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 ลําเหมืองแมด บานรวมน้ําใจขวงเปา ม.11 ต.ขวงเปา (เขตเทศบาลตําบลจอมทอง) อ.
กิจกรรมยอยที่ 6.8 ขุดลอกลําหวยโปงขอย
536,000
1) งบดําเนินงาน
2) งบลงทุน
- ขุดลอกลําหวย
536,000 ลําหวยโปงขอย หมู 2 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

ลําดับความสําคัญ 5
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
14,152,100 บาท
กิจกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
5,120,800 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิจ กรรมเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพการป องกัน รั กษาป าในพื้น ที่ป าสงวน
แหงชาติและปาอนุรักษ
1,850,400 บาท
1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม
2,750,200 บาท
สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการลดปญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติเกษตรกรเพื่อ
ลดพื้นที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดินและน้ํารวมกับ
การทําการเกษตรตามแนวทางศาสตรพระราชา
1,830,700 บาท
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจการปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน
1,300,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมสร า งความเข ม แข็ ง แก ชุ ม ชนเกษตรปลอดการเผา
เพื่อแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม
1,300,000 บาท
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 5
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วงเงิน : 14,152,100 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงานที่ 2 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น
และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
หน่วยดาเนินการ :
1. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
4. ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
5. ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
6. ที่ท้าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
7. ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รั บผิด ชอบ : นายสรั ช ชา สุ ริ ย กุล ณ อยุ ธ ยา ตาแหน่ง : ผู้ อ้านวยการส้ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112725
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : จังหวัดเชียงใหม่ก้าลังเผชิญกับความท้าทายที่ส้าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สืบเนื่อง
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ อันมีสาเหตุมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว เป็นตัวเร่งส้าคัญที่ก่อให้เกิดการสั่งสมของปริมาณก๊ าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศ และท้าให้ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างมีนัยส้าคัญ จังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของฤดู ก าล การเกิ ด ไฟป่ า และหมอกควั น การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ที่ รุ น แรงและบ่ อ ยครั้ ง
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรม มีรูปแบบ
การพัฒนา และวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงนับเป็นภัยคุกคามที่ส้าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัดปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของงประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงการรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ด้วยความส้าคัญดังกล่าวจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดท้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการเบื้องต้นการคุ้มครอง ป้องกัน
การลดผลกระทบ และการปรับตัวต่อระบบนิเวศที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลการศึกษาวิ จัย ที่นักวิชาการยอมรับ อันจะ
น้าไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหา สามารถลดผลกระทบ และสามารถปรับตัวตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศได้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ...

-2(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(2.1.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(2.1.2) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไข
ปัญหาหมอกควัน
(2.1.3) เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันด้วยมิติพลังงาน พร้อมทั้งสร้างจิตส้านึกในการใช้พลังงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
อาจารย์ และนักเรียน
(2.1.4) เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล/ไม้ยืนต้น อย่างถูกวิธีและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 โครงการใหม่
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎร/ประชาชน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
1. จ้านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง (จ้านวน 13 วัน)
2.
สถานศึกษาในพื้นที่อ้าเภอที่มีจุด Hotspot สูง และมีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพลังงาน จ้านวน 10 แห่ง
3. ร้อยละความส้าเร็จของเกษตรกรที่ลดปัญหาหมอกควันจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่จาก
การปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวเป็นไม้ยืนต้นหรือเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 75
(๔.๒) ผลผลิต : จ้านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง
(๔.๓) ผลลัพธ์ : จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : เชิงลบ : (๕) แนวทางการดาเนินงาน :
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ
5,120,800 บาท หน่วยด้าเนินงาน ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/กองก้าลังผาเมือง/
ส้านักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3

1. กิจกรรมการจัดการไฟป่า...

-3กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

๑. กิจกรรมการจัดการไฟป่า ตามมาตรการป้องกันเพื่อลดปัญหา
การเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่โล่งในพื้นที่ของ
จังหวัดเชียงใหม่
๒. กิจกรรมการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
๓. กิจกรรมศูนย์อ้านวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ
ป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประชุม
คณะท้างานศูนย์อ้านวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่)
๔. กิจกรรมการบริหารจัดการ อ้านวยการของคณะกรรมการระดับ
จังหวัดและการปฏิบัติงานด้านมลพิษหมอกควันไฟป่าในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
๕. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ
๖. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63





















































5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่า
อนุรักษ์ งบประมาณ 1,850,400 บาท หน่วยด้าเนินงาน ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1/ ส้านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 / สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด้าริ ห้วยเมืองงาม อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

จัดท้าแนวกันไฟ มิให้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติและ
ป่าอนุรักษ์




ม.ค.-มี.ค. 63




เม.ย.-มิ.ย. 63



ก.ค.-ก.ย. 63



5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม งบประมาณ
2,750,200 บาท หน่วยด้าเนินงาน ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

๑. โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์ การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
๒. สนับสนุนให้เกิดโครงงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านพลังงาน
เพื่อลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง
๓. กิจกรรมน้าเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดด้านการจัดการพลังงานในสถานศึกษา
๔. บริหารโครงการและติดตามประเมินผล



ม.ค.-มี.ค. 63




เม.ย.-มิ.ย. 63



ก.ค.-ก.ย. 63















5.4 กิจกรรมหลักที่ 4

-45.4 กิจกรรมหลักที่ 4 การลดปัญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติเกษตรกรเพื่อลดพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเชิงเดี่ยวด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้้าร่วมกับการท้าการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชา งบประมาณ
1,830,700 บาท หน่วยด้าเนินงาน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

๑. การวางแผนพื้นที่ คัดเลื อกพื้นที่ ปลู กร่ วมกั บการท้ าความ
เข้าใจร่วมกับเกษตรกร และออกแบบส้ารวจออกแบบ
๒. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวด้วยระบบอนุรักษ์
ดินและน้้าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
๓. การส่งเสริมสาธิตการท้าการเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา




ม.ค.-มี.ค. 63




เม.ย.-มิ.ย. 63



ก.ค.-ก.ย. 63








5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ
ป่าอย่างยั่งยืน งบประมาณ 1,300,000 บาท หน่วยด้าเนินงาน ที่ท้าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการประสานงานสร้าง
เครื อข่ายความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ผู้น้าชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ในการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน



ม.ค.-มี.ค. 63




เม.ย.-มิ.ย. 63



ก.ค.-ก.ย. 63



5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผา เพื่อแก้ไขปัญหาการเผา
ในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,300,000 บาท หน่วยด้าเนินงาน ส้านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

๑. ถ่ายทอดความรู้ปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นการ
ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น
๒. สนับสนุนในการปรับเปลี่ยน
๓. สร้างการรับรู้การผลิตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่แปลงเกษตรกรตัวอย่าง
เพื่อมาปรับใช้ในพื้นที่ ผู้น้ากลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
๔. การประชาสัมพันธ์ การติดตาม/ประเมินผลและจัดท้ารายงาน
ผลการปฏิบัติงาน






(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ด้าเนินการเอง
(๗) วงเงินของโครงการ จ้านวน 14,152,100 .- บาท

ม.ค.-มี.ค. 63





เม.ย.-มิ.ย. 63



ก.ค.-ก.ย. 63














 จ้างเหมา

(8) ความพร้อมของโครงการ...

-5(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ด้าเนินโครงการ
 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถด้าเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).........................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด้าเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือด้าเนินการ  มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา
 ต้องท้ารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :
๙.๑ การบริหารจัดการหรือการดูแลบ้ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
(๑.) กรณีโครงการงบลงทุนที่เป็นที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ให้ระบุหน่วยงานของรัฐ
และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะส่งมอบให้ พร้อมทั้งแนบหนังสือขอรับมอบพัสดุจากหน่วยงาน
ของรัฐและ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
(๒.) กรณีโครงการอบรม ประชุม สัมมนา หรือ อื่น ๆ ให้ระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ์
องค์ความรู้ที่ได้รับ และรวบรวมจัดเก็บไว้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลของราชการ ฯลฯ ที่จะ
น้าไปสู่การต่อยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
๙.๒ การติดตามประเมินผลโครงการ
ส่วนราชการ/อ้าเภอได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการ/อ้าเภอ ท้าหน้าที่ใน
การติดตามและประเมินผลโครงการ การรายงานผลการด้า เนินงาน/ความก้าวหน้าให้จังหวัด การรายงานผลผ่าน
ระบบติดตามผลแผนงานฯ www.padme.go.thตลอดจนการรายงานผลการด้าเนินโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑o) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -ไม่ม-ี

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีข้นึ และพรอมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมหลักที่ 1 : การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 1.1 การจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพื่อลดปญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่โลงในพื้นที่
ของจังหวัดเชียงใหม
1.1.1. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการมาตรการและการกําหนดพื้นที่ปา มาตรการการดําเนินงาน
Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ปา (การชิงเผา) เพื่อแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
1.1.2 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อกําหนดมาตรการ การเสริมสรางความรู ความเขาใจ และเตรียมความพรอม ใหกับที่ทําการ
ปกครองอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน และเครือขายภาคประชาชน ในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงตอการเผาในที่โลง
ของจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการในพื้นที่ ๓ โซนๆ ละ 1 ครั้ง (โซนเหนือ โซนกลาง โซนใต)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

คําชี้แจง

5,120,800
1,311,000
93,000
93,000
3,000
3,000 - จํานวน 1 คน ๆ ละ ๕ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท
90,000
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
7,500 - เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาจํานวน 150 ชุด ชุดละ ๕๐ บาท
150,000

150,000
9,000
9,000
132,000
36,000
21,000
60,000
15,000
9,000
9,000

- จํานวน 1 คน ๆ ละ ๕ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 3 ครั้ง
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท x 3 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท x 3 ครั้ง
- คาพาหนะเดินทางไป-กลับ ผูเขารวมอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท x 3 ครั้ง
- เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 3๐๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บาท
- จัดชื้อวัสดุ เครื่องเขียน สําหรับผูเขารวมอบรม จํานวน 3๐๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.1.3 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสงเสริมการจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เพื่อนํามาแปรรูปใหเกิดประโยชนและลดการเผาใน
พื้นที่โลง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
1.1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายลาดตระเวน เฝาระวัง ทําแนวกันไฟ และดับไฟปา โดยการมีสวนรวมของราษฎรใน
ชุมชนพื้นที่เสี่ยง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 1.2 การลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา
1.2.1 สนับสนุนการดําเนินงานฝายปกครองในการบริหารจัดการไฟปาและหมอกควันระดับอําเภอของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 25
อําเภอ
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
309,000

คําชี้แจง

309,000
54,000
54,000 - จํานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 15 ชุมชน
255,000
150,000 - คาอาหารกลางวัน จํานวน 15 ชุมชนๆ ละ ๑๐0 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 100 บาท
105,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 15 ชุมชนๆ ละ ๑๐0 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๓5 บาท
759,000
759,000
54,000
54,000
660,000
180,000
105,000
300,000
75,000
45,000
45,000

- จํานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 15 ชุมชน
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท x 15 ชุมชน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท x 15 ชุมชน
- คาพาหนะเดินทางไป-กลับ ผูเขารวมอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท x 15 ชุมชน
- เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 1๐๐ ชุดๆ ละ ๕๐ บาท x 15 ชุมชน
- จัดชื้อวัสดุ เครื่องเขียน สําหรับผูเขารวมอบรม จํานวน 1๐๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท x 15 ชุมชน

2,630,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000 - เจาหนาที่ฝายปกครอง ในการการดําเนินการบริหารจัดการไฟปาและหมอกควัน ของที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ในการจัดการหมอกควันและไฟปาระดับอําเภอ 25 อําเภอ เปนเงิน 1,000,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.2.2 สนับสนุนกําลังพล ลาดตระเวน เฝาระวัง การดับไฟ หวงเวลา 50 วัน จังหวัดเชียงใหม
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
920,000
920,000

คําชี้แจง

720,000
720,000 เจาหนาที่ปฏิบัติงานกําลังพลทหาร จํานวน 60 คน x 50 วัน x 240 บาท
200,000
200,000

1.2.3 การลาดตระเวนดับไฟในชุมชนที่มีพื้นที่ตดิ ปา ตามแนวทางประชารัฐ โดยการมีสวนรวมของราษฎรในชุมชนพื้นที่เสี่ยงของ
จังหวัดเชียงใหม
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

450,000

1.2.4 การรวบรวมขอมูลการเกิดไฟปา Hotspot และติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ 25 อําเภอ
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน

260,000
260,000

450,000
450,000
450,000 - จางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 20 วัน ๆ ละ 10 ชุมชน ๆ ละ 15 คน ๆ ละ 150
บาท/วัน

260,000
260,000 - จํานวน 2 คน ๆ ละ 130,000 บาท (จํานวน ๓ โซน ในพื้นที่โซนเหนือ และโซนใต จํานวน 1 คน
,โซนกลาง จํานวน 1 คน )

กิจกรรมยอยที่ 1.3 ศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน

105,500
105,500
105,500
10,500 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 3๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท x 10 ครั้ง
15,000 - เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท x ๑0 ครั้ง
80,000 - เจาหนาที่ประจําศูนยอํานวยการสั่งการในระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหมสนับสนุนการปฏิบัติการชวง
วิกฤตหมอกควัน 2 คน อัตรา 10,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๔ เดือน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.4 การบริหารจัดการ อํานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัตงิ านดานมลพิษหมอกควันไฟปาใน
1.4.1 การจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด จํานวน ๒ ครั้ง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
1.4.2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารถอดบทเรียนเพื่อกําหนดมาตรการจัดทําแผนและเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา
มลพิษหมอกควัน ป พ.ศ. ๒๕๖3
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
กิจกรรมยอยที่ 1.5 การประชาสัมพันธปอ งกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาการเผยแพรขอ มูลผานสื่อตางๆ
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาโฆษณาและเผยแพร

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
158,300

คําชี้แจง

15,700
15,700
6,300 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ ครั้งๆ ละ 9๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท
4,000 - คาเชาหองประชุม จํานวน ๒ ครั้งๆ ละ 2,000 บาท
5,400 - เอกสารประกอบการประชุม จํานวน ๒ ครั้งๆ ละ 9๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท
142,600
142,600
3,600
3,600
139,000
60,000
20,000
40,000
5,000
14,000

- จํานวน 1 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 200 คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 300 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ ๕0 บาท
- คาพาหนะเดินทางไป-กลับ ผูเขารวมประชุม 200 คน คนละ 200 บาท
- คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ
- จํานวน 200 ชุดๆ ละ 7๐ บาท

500,000
500,000
500,000
250,000 - ผลิตและเผยแพรสปอตประชาสัมพันธ ความยาวไมเกิน 1 นาที ผลิตและสําเนาสงใหวิทยุธรุ กิจบริการและ
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.6 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
- คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
416,000
416,000

คําชี้แจง

296,000
30,000 - สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ออกพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ
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

- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

70,000

- วัสดุสํานักงาน

30,000

- วัสดุคอมพิวเตอร

20,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีข้นึ และพรอมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิกรรมหลักที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาในพื้นที่ปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ

1,850,400

กิจกรรมยอยที่ 2.1 : จัดทําแนวกันไฟ มิใหลุกลามเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ

1,850,400

1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดทําแนวกันไฟ

1,850,400

1,850,400 -คาจางเหมาจัดทําแนวกันไฟ (360 กม.)
1,233,600 หนวยปองกัน 24 หนวยๆ 10 กม. ๆ 5,140 บาท (ปาสงวนแหงชาติ)
514,000 หนวยปองกัน 10 หนวยๆ 10 กม. ๆ 5,140 บาท (ปาอนุรกั ษ)
102,800 พื้นที่โครงการรอยใจรักษ อ.แมอาย 20 กม. ๆ 5,140 บาท

(3) คาวัสดุ
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีข้นึ และ
พรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต :ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง
กิจกรรมหลักที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม
กิจกรรมยอยที่ 3.1 โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนอาจารยและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเขารวมการอบรมศึกษาดูงานศูนย
การเรียนรูดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และจัดทําแผนการจัดการพลังงานแบบมีสวนรวม
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา
- คาจางเหมาพาหนะ
- คาจางเหมาทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 3.2 สนับสนุนใหเกิดโครงงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดานพลังงาน
เพื่อลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โลงแจง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
(3) คาวัสดุ
- คาวัสดุสนามและการฝก

2,752,900
1,005,150

2,750,200
997,200

43,200

120,000
400,000

43,200
43,200
954,000
396,500
180,000
31,500
150,000
30,000
5,000
37,500
120,000
400,000

1,200,000

1,200,000

961,950
441,950

คําชี้แจง

วิทยากรบรรยายและวิทยากรกลุม จํานวน 12 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

คาอาหาร จํานวน 150 คน ๆ ละ ๘ มื้อ ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 180,000 บาท
คาอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน ๆ ละ ๖ มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 31,500 บาท
คาที่พัก จํานวน 150 คน ๆ 2 คืนๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 150,000 บาท
คาพาหนะเหมาจาย คนละ 200 บาท จํานวน 150 คน เปนเงิน 30,000 บาท
คาถายเอกสาร เปนเงิน 5,000 บาท
กระเปาใสวัสดุสิ่งของประกอบการฝกอบรม จํานวน 150 ชิ้น ๆ ละ 250 บาท
จางเหมาพาหนะในการศึกษาดูงาน จํานวน 4 คัน ๆละ 15,000 บาท จํานวน 2 วัน
จางเหมาทําคูมือเอกสารในการศึกษาดูงาน

1,200,000 คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําโครงงานดานพลังงานของโรงเรียน จํานวน 10 แหงๆ ละ 120,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3.3 กิจกรรมนําเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนแตละโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดดานการ
จัดการพลังงาน ในสถานศึกษา
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการฝกอบรม

- คาจัดสถานที่
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 3.4 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
235,750
241,000

235,750
210,750

คําชี้แจง

25,000

241,000
216,000
90,000
21,000
75,000
30,000
25,000

312,000

312,000

232,000
132,000
100,000
80,000
80,000

232,000
132,000 คาจางเหมาบริการรายเดือน จํานวน 1 คน 11 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท
100,000 คาเดินทางไปราชการของขาราชการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
80,000
80,000

คาอาหาร จํานวน 150 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
คาอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 15,750 บาท
คาที่พัก จํานวน 150 คนๆละ 1 คืน ๆละ 500 บาท เปนเงิน 75,000 บาท
คาพาหนะเหมาจาย คนละ 200 บาท จํานวน 150 คน เปนเงิน 30,000 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีข้นึ และ
พรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมหลักที่ 4 : การลดปญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติเกษตรกรเพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวย
ระบบอนุรักษดนิ และน้ํารวมกับการทําการเกษตรตามแนวทางศาสตรพระราชา
กิจกรรมยอยที่ 4.1 การวางแผนพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ปลูกรวมกับการทําความเขาใจรวมกับเกษตรกร และออกแบบ
สํารวจออกแบบ
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
- คาจางเหมาจัดพิมพแผนที่
- คาจางเหมาจัดทําแบบสํารวจ
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อลดปญหาหมอกควัน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาปรับรูปแปลงนา
- คาจางเหมาขุดคันคูเบนน้ํา
- คาจางเหมาสรางบอดักตะกอนดิน
- คาจางเหมาจัดทําปาย
(3) คาวัสดุ
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

1,830,700
200,000
200,000
200,000
100,000 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ในการสํารวจพื้นที่เพื่อวางแผนการ
จัดการพื้นที่
50,000 - คาใชจายในการจัดพิมพแผนที่
50,000 - คาใชจายในการจัดทําแบบสํารวจ
1,485,000
1,485,000
1,435,000
210,000 ปรับรูปแปลงนา จํานวนเกษตร 10 ราย รายละ 3 ไร อัตราไรละ 7,000 บาท
900,000 ขุดคันคูเบนน้ํา หรือทางลําเลียงในไรนา หรือ คูรับน้ํารอบขอบเขา ระยะทาง 450 เมตร จํานวนเกษตร 10 ราย
อัตราเมตรละ 200 บาท
300,000 บอดักตะกอนดิน จํานวน 20 จุดๆ ละ 15,000
25,000 จํานวน 10 ปาย ปายละ 2,500
50,000
50,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 4.3 การสงเสริมสาธิตการทําการเกษตรกรรมตามศาสตรพระราชา
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุการเกษตร

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
145,700
145,700

คําชี้แจง

7,200
7,200 จํานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เพื่อดําเนินการอบรมและสาธิตารทําการเกษตรกรรมตามศาสตร
พระราชา
28,500
18,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑ มื้อๆละ ๑๒๐ บาท จํานวน 150 คน จํานวน 1 ครั้ง
10,500 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 3๕ บาท จํานวน 150 คน จํานวน 1 ครั้ง
110,000
80,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการออกสงเสริมเกษตรกรเดือนละ 10,000 บาท จํานวน 8 เดือน
30,000 วัสดุทางการเกษตรในการสงเสริมสาธิต

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา
คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒.
๓.

รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีข้นึ
และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมหลักที่ 5 : เสริมสรางความรู ความเขาใจ การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน
กิจกรรมยอยที่ 5.1 การเสริมสรางความรูความเขาใจ และการประสานงานสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ในการปฏิบัตกิ ารเพื่อแกไขปญหา
หมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(๑.๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คําชี้แจง

1,300,000
1,300,000 - 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

155,000
155,000 เงินตอบแทน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หรือผูนําชุมชน หรือคณะกรรมการหมูบาน หรือประชาชนที่ไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ใน
การติดตาม เฝาระวังและปฏิบัติการสนับสนุนการดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในพื้นที่ โดยเฉพาะในหวง
ระยะเวลาที่มีการหามเผาตามประกาศจังหวัดเชียงใหม และชวยสนับสนุนงานเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน
และสรางเครือขายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน

(2) คาใชสอย
(๒.๑) คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

640,000
640,000 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หรือผูนําชุมชน หรือคณะกรรมการหมูบาน หรือประชาชนที่
เขารวมกิจกรรมการเสริมสรางความรูความเขาใจ และการประสานงานสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หรือรวมสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน

(3) คาวัสดุ
(3.๑) วัสดุสํานักงาน
(3.2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

505,000
196,000 วัสดุสํานักงาน หรือวัสดุที่จําเปนในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
309,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง ในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชน และปฏิบัติการปองกันและแกไข
หมอกควันไฟปาในพื้นที่

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕๖3
ป ๒๕62
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ผลผลิต : จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมหลักที่ 6 : การสรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม ป 2563
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)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
'- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

คําชี้แจง

1,300,000
575,000

575,000

575,000
59,800
32,200
23,000
460,000

คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆละ 130 บาท จํานวน 460 คน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 460 คน
คาพาหนะเหมาจายใหเกษตรกร จํานวน 460 คนๆละ 50 บาท
คาวัสดุประกอบการอบรม จํานวน 460 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท

(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 6.2 สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
(3) คาวัสดุ
- วัสดุการเกษตร

460,000
460,000

กิจกรรมยอยที่ 6.3 สรางการรับรูในการผลิตไมผล/ไมยืนตน ที่แปลงเกษตรกรตัวอยาง เพื่อนํามาปรับใชในพื้นที่ จํานวน 50 ราย
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
'- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

151,500
151,500

460,000
460,000 คาสนับสนุนพันธุไมผลไมยืนตน ตามความเหมาะสมหรือตามความตองการของแตละพื้นที่ สนับสนุนใหกลุมเกษตรกร จํานวน
23 อําเภอ ๆ ละ 20,000 บาท

151,500
35,000
17,500
10,000
30,000
24,000

คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อๆละ 350 บาท จํานวน 50 คน
คาอาหารเย็น จํานวน 1 มื้อๆละ 350 บาท จํานวน 50 คน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 4 มื้อๆละ 50 บาท จํานวน 50 คน
คาที่พัก สําหรับผูเขารวมอบรม จํานวน 50 คนๆละ 600 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง สําหรับผูเขารวมอบรม จํานวน 50 คนๆละ 480 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
คาจางเหมาพาหนะ
คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖3
ป ๒๕62
คําชี้แจง
(ถามี)
30,000 จางเหมารถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 5 คันๆละ 6,000 บาท
5,000 จางเหมาจัดทําเอกสารเอกสารฝกอบรม จํานวน 50 ชุดๆละ 100 บาท

กิจกรรมยอยที่ 6.4 การประชาสัมพันธ การติดตาม/ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน
คามันเชื้อเพลิง

113,500
113,500

91,200
91,200 คาเบี้ยเลี้ย'สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใน 23 อําเภอ
22,300
10,000
12,300

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รว
มทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว
๒.
๓.

รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
30,355,500 บาท
กิ จ กรรมสร า งการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการดู แ ลพื้ น ที่
สีเขียวจัดทําระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน
3,471,000 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
5,000,000 บาท
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมปลูกปาทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชนใชสอย ดวย
ศาสตรพระราชา (ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง)
1,395,000 บาท
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
กิจกรรมจัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีว
มณฑลแมสา-คอกมา
16,512,900 บาท
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามแนวชายแดน
1,970,600 บาท
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิ จ ก รรม อนุ รั กษ ฟ น ฟู ส นั บส นุ นชุ ม ช น ใน การ ส ร า งป า
เพิ่มรายไดในพื้นที่โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม
2,000,000 บาท
1. สํานักบริหารอนุรักษที่ 16
2. สถานี พัฒ นาการเกษตรที่ สู ง ตามพระราชดํ า ริ ห ว ยเมืองงาม
อําเภอแมอายจังหวัดเชียงใหม

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
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ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลัก : สิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
วงเงิน : 30,355,500 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน 3 : ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
หน่วยดาเนินการ : 1. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ ห้วยเมืองงาม อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ตาแหน่ง : ผู้อานวยการส่วนโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ : 052-081758
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ ม า : การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ สถานการณ์ ด้ า นป่ า ไม้ ใ นปั จ จุ บั น
ทั้งนี้เป็น ผลมาจากการลดจานวนลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องของทรัพยากรป่าไม้ สาเหตุเนื่องมาจากการ
ขยายตัวในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการบุกรุกทาลาย
ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับรองรับการขยายตัวดังกล่าว ซึ่งทรัพยากรป่าไม้นี้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ดาเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เมื่อ ถู ก ทาลายไปแล้ ว สามารถปลู ก ฟื้ น ฟู ให้ ก ลั บคื น สภาพที่ อุ ดมสมบูร ณ์ ดั งเดิ ม ได้
เพราะทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สามารถรักษาให้คงสภาพอยู่ได้หรือทดแทนได้ ดังนั้น
การเพาะชากล้าไม้ที่มีคุณภาพเพื่ อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้นาไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงมีความสาคัญ
อย่ างยิ่ ง ทั้งนี้ การดาเนิน การดังกล่ าวจะส าเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากเด็กและเยาวชน โดยการ
เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเป็นกาลังเสริมในการเพาะชากล้าไม้คุณภาพ เพื่อแจกจ่ายและนาไป
ปลู ก เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วต่ อ ไปในอนาคต เป็ น ไปตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศโดยการยึดนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าของ
ประเทศขึ้นเป็น ๔๐% ภายในกรอบระยะเวลา ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการดาเนินงานเพื่อมีป่าอุดมสมบูรณ์
รักษาไว้อย่างมั่นคง ใช้ประโยชน์ อย่างสมดุลและยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของประชารัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปั ญ หา / ความต้ อ งการ :ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ คื อ
"พื้น ที่สีเขียว" ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหมายถึงพื้นที่กลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือ
บางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้าได้ อาจมีสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นผิวแข็งไม่ซึมน้ารวมอยู่หรือไม่
ก็ ไ ด้ อาจเป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะหรื อ เอกชน ที่ ส าธารณชนสามารถใช้ ป ระโยชน์ ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
เพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ พื้นที่อรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สาธารณูปการ
พื้นที่แนวกันชน พื้นที่สี เขียวในสถาบันต่าง ๆ พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต
ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ารวมถึงพื้นที่ชายหาด พื้นที่ริมน้า พื้นที่ ที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทาง
บก ทางน้า และแนวทางสาธารณูปการต่าง ๆ หรือพื้นที่อื่น ๆ เช่นพื้นที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง
พื้นที่สีเขียว...

-2พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน พื้นที่
สีเขียวในเขตเมืองมีบทบาทสาคัญในด้านเป็นที่อาศัยของ นก แมลง และสัตว์อื่น ๆ ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน
ช่วยดูดซับเสียง ช่วยลดอุณหภูมิของเมืองบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นแหล่งนันทนการและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเป็นส่วนเชื่อมโยงผู้คนให้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทาให้เมืองที่น่าอยู่
ต้ น ไม้ ใ หญ่ ใ นเขตเมื อ งจั ด ได้ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ทั้ ง การผลิ ต
ออกซิเจน ดูดซับ คาร์บ อนไดอ๊อกไซด์ ทาให้อากาศสดชื่น ให้ ร่มเงา เป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสั ตว์ ปริมาณ
คาร์บอนที่ดูดซับโดยต้นไม้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดังนั้นยิ่งต้นไม้มีขนาดใหญ่
มากเท่าไหร่ ปริมาณการดูดซับคาร์บอนก็มากขึ้นเท่านั้น
ต้ น ไม้ ใ หญ่ ใ นเขตเมื อ งเชี ย งใหม่ นอกจากจะมี คุ ณ ค่ า ในมิ ติ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มแล้ ว ยั ง มี คุ ณ ค่ า
ความสาคัญในมิติทางสังคมวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ความผูกพันทางจิตใจต่อคนพื้นถิ่น
นอกจากนี้ยังมีศักยภาพที่จะสร้างคุณค่าในมิติทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
การพัฒนาพื้นที่เมืองโดยไม่ได้ให้ค วามสาคัญมิติด้านสิ่งแวดล้อม ทาให้ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เมือง
เชียงใหม่ ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคของโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การขยายผิวทางจราจร หรือบดบังทัศนียภาพ
ของอาคาร ร้านค้า เป็นต้น หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
การดารงอยู่ ของต้น ไม้เหล่ านั้ น เช่น การโบกคอนกรีตปดดทั บโคนต้นไม้ ต้น ไม้ขาดการดูแ ล การตัดต้นไม้
แนวสายไฟ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเสื่อมโทรม ล้มตาย ขาดความสวยงาม
พื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกทาลาย เช่น เปลี่ยนลาเหมืองและทางระบายน้า
ธรรมชาติเป็นท่อคอนกรีต การสร้างถนนปดดทับลาเหมือง ปูคอนกรีตปดดทับผิวดิน เป็นต้น ทาให้ระบบนิเวศ
ถูกทาลาย เกิดปัญหามลภาวะ น้าเน่าเสีย น้าท่วม ฯลฯ
ต้ น ไม้ ใ หญ่ และพื้ น ที่ สี เ ขี ย วในเมื อ งเชี ย งใหม่ ยั ง ขาดการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จานวนหมอต้นไม้อาสาไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนและ
สังคม พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองไม่ได้รับการบริหารจัดการให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความเร่งด่วน ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกระบวนการรักษา ฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ในเมือง
สร้างรุกขกร และรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่
2.เพื่อให้เขตเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
3. เพื่อสร้างจิตสานึกและสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤต
ให้ ตระหนั กถึ งความส าคัญ ของทรั พยากรธรรมชาติ รวมถึงการเข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการป้อ งกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทเรียนการปฏิบัติงานด้านพื้นที่
ชีวมณฑล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนาดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี1 ตุลาคม2562 สิ้นสุดปี30 กันยายน 2563
(2.4) ระยะเวลา...

-3(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :ราษฎร/ประชาชน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ประชาชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายได้รับการฟื้นฟูรักษา ไม่น้อยกว่า 10 พื้นที่
2. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 แห่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
3. ปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง จานวน 250 ไร่
(๔.๒) ผลผลิต:
1. จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
2. เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ประชาชนให้ความสนใจการปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างมากกว่าพืชเชิงเดี่ยว
(4.3) ผลลัพธ์ :
1. พื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ และพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกและ
มีสภาพที่เสื่อมโทรม ได้รับการแก้ไข
2. ชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เป็น
ชุมชนสีเขียวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
3. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 1 แห่ง
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :
1.ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
ของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์
2.มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพิ่ ม ขึ้ น ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ร ะบบเตื อ นภั ย
ทางธรรมชาติและมลพิษ
เชิงลบ :-ไม่ม-ี
(๕)แนวทางการดาเนินงาน
(5.1) กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการดู แ ลพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
จัดทาระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนงบประมาณ 3,471,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

1. เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในชุ ม ชน "สวนป่ า ประชารั ฐ " เพื่ อ
ความสุขของคนไทย
2. ส่ งเสริ มให้ ท้องถิ่น พัฒ นาเครื อข่ายด้านสิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล





ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

















(5.2) กิจกรรมหลักที่ 2...

-4(5.2)กิจกรรมหลักที่ 2อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนงบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
การส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ทาไร่หมุนเวียน

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63





เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

(5.3)กิจ กรรมหลักที่ 3ปลู กป่าทดแทน การปลู กพืช เชิงเดี่ยว เพื่อประโยชน์ใช้ส อยด้ว ย
ศาสตร์พระราชา (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)งบประมาณ 1,395,000 บาท หน่วยดาเนินงาน
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62




1. ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 250 ไร่
2. ติดตามและประเมินผล

ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63







ก.ค.-ก.ย. 63




(5.4)กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ส งวน
ชีวมณฑลแม่สา-คอกม้างบประมาณ 16,512,900บาท หน่วยดาเนินงาน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
1. ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่สงวน
ชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการนาระบบการจ่าย
แทนคุณระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services:
PES) มาใช้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จานวน 2
ครั้ง
3. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท าแผนการฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้ อ มพื้ น ที่ ส งวนชี ว มณฑลแม่ ส า-คอกม้ า
แบบมีส่วนร่วม จานวน 6 ครั้ง
4. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนพื้ น ที่ ส งวน
ชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จานวน 4 ครั้ง
5. จัดทาจุลสารพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
6. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์และถอดบทเรียนการ
ปฏิ บั ติ งานพื้ นที่ สงวนชี วมณฑลแม่ สา-คอกม้ า เผยแพร่
ในระดับสากล จานวน 500 เล่ม

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63












































(5.5) กิ จ กรรมหลั ก ที่ 5 เพิ่ ม ศั ก ยภาพการดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามแนวชายแดน งบประมาณ 1,976,600 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
1. การจัดอบรมสร้างจิตสานึกและสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
3. กิจกรรมบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63













เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63






(5.6) กิจกรรมหลักที่ 6...

-5(5.6)กิจกรรมหลักที่ 6อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพื้นที่
โครงการร้ อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 2,000,000บาท หน่วยดาเนินงาน สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่ /สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ ห้วยเมืองงาม อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
1. การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า
แบบท้องถิ่นเบื้องต้น หรือ “ฝายแม้ว”
2. การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า
แบบกล่องเกเบี้ยน ชนิดหินทิ้งและเทปูนทับด้านบน
3. จั ด หากล้ า ไม้ สนั บ สนุ น ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งป่ า และ
เพิ่มรายได้
4. ส่งเสริมการปลูกหวาย

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63









เม.ย.-มิ.ย. 63









ก.ค.-ก.ย. 63



(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 30,355,500 บาท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
แล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒)แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).........................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................
ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการมีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงาน...

-6(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ :
(9.1) การบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
๑. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทางาน เพื่อกากับดูแลโครงการ โดยมีแผนตรวจติดตาม
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนผู้มีส่วนร่วมช่วยกันบารุงดูแลรักษาต่อไป
(9.๒) การติดตามประเมินผลโครงการ
๑. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทางาน เพื่อกากับดูแลโครงการ โดยมีแผนตรวจติดตาม
(๑o) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี -

งบรายงจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง
และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักที่ 1 : สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทําระบบ
บริหารพื้นที่สีเขียวในชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 1.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนปาประชารัฐ" เพื่อความสุขของคนไทย
1.1.1 กิจกรรมการปลูกปาประชารัฐ
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดหากลาไม

3,491,000

3,471,000

2,190,000

2,145,000

1,440,000
1,440,000

1,395,000
1,395,000

1,200,000
1,200,000

1,155,000
1,155,000 ใชในการปลูกในพื้นที่สวนปาประชารัฐ มอบให อปท.210 แหง ๆ ละ 5,500 บาท เพื่อไปดําเนินการปลูก

(3) คาวัสดุ
- คาวัสดุการเกษตร

240,000
240,000

240,000
240,000

1.1.2 จัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ "สวนปาประชารัฐ"
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดประชาสัมพันธ
(3) คาวัสดุ

750,000
750,000

750,000
750,000

750,000
750,000

750,000
750,000 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 25 แหงๆ ละ 30,000 บาท

งบรายงจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.2 การสงเสริมใหทองถิ่นพัฒนาเครือขายดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการมี
สวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
1,257,000 1,232,000

คําชี้แจง

1.2.1 สํารวจ และวินิจฉัย ตนไมใหญในพื้นที่เมืองเชียงใหมโดยการมีสวนรวมของชุมชน

300,000

300,000

1) งบดําเนินการ
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาสํารวจและวินิจฉัย
(3) คาวัสดุ

300,000

300,000

300,000
300,000
-

300,000
300,000 สํารวจและวินิจฉัย
-

1.2.2 การฟนฟู รักษา โดยการมีสวนรวมของชุมชน และทองถิ่น
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

625,000
625,000

625,000
625,000

375,000
375,000

375,000
375,000 จางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับราษฎรอาสาสมัคร จํานวน 25 ชุมชน ๆ ละ 20 คน ๆ ละ
150 บาท x 5 วัน

(3) คาวัสดุ
- คาวัสดุเกษตร

250,000
250,000

250,000
250,000 พื้นที่ละ 10,000 บาท x จํานวน 25 ชุมชน

1.2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูใหแก รุกขกรในชุมชนดานการจัดการ
สิ1)่งแวดล
งบดําอเนิมนงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

202,000
202,000

177,000
177,000

36,000
36,000
116,000
60,000
35,000
21,000
50,000

36,000
36,000
116,000
60,000
35,000
21,000
25,000
25,000

- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 5 ครั้ง
คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 100 คน x 5 ครั้ง
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จํานวน 100 คน x 5 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 300 ชุด ๆ ละ 70 บาท
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ สําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 50 บาท x 5 พื้นที่

งบรายงจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
1.2.4 จัดเวทีบูรณาการแผนการจัดการตนไมใหญในพื้นที่เมืองเชียงใหม
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่
- คาจางเหมาจัดนิทรรศการองคความรู
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 1.3 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
30,000
30,000
70,000

คําชี้แจง

130,000
30,000 สําหรับผูรวทงาน จํานวน 150 คน ๆ ละ 200 บาท
30,000 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม เวที พรอมรื้อถอน
70,000

44,000
44,000

94,000
94,000

44,000
44,000
-

44,000
44,000 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
50,000
30,000 วัสดุสํานักงาน เพื่อการบริหารโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ
20,000 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อการบริหารโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
1. การบันทึกประภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคออมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว
2. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
3. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน
ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
5,000,000
กิจกรรมหลักที่ 2 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
กิจกรรมยอยที่ 2.1 การสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ทําไรหมุนเวียน
1. งบลงทุน
1.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
1.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท
- ทําไรหมุนเวียน

5,000,000
5,000,000
5,000,000 การสงเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ทําไรหมุนเวียน จํานวน 1,000 ไร ไรละ 5,000 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
1. การบันทึกประภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุม
นานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคออมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่น ที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว
2. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
3. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายงจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 โครงการ)
งบประมาณ
ป 2562
ป 2563
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และ
ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักที่ 3 : ปลูกปาทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชนใชสอย (ปลูกไม 3 อยางประโยชน 4
อยาง)
กิจกรรมยอยที่ 3.1 ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 250 ไร
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

1,395,000 1,395,000
1,295,000 1,295,000
1,295,000 1,295,000

1,295,000 1,295,000
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
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
-คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000 สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
1. การบันทึกประภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคออมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว
2. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
3. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
งบรายจาย - รายการ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักที่ 4 : โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา-คอกมา

16,512,900

กิจกรรมยอยที่ 4.1 กอสรางศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา
1) งบดําเนินงาน
2) งบลงทุน
- กอสรางศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา

15,876,000

กิจกรรมยอยที่ 4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการนําระบบการจายแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for
Ecosystem Services: PES) มาใชในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา จํานวน 2 ครั้ง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการฟนฟูสิ่งแวดลอมพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา
แบบมีสวนรวม จํานวน 6 ครั้ง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

15,876,000
15,876,000 ศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา
52,400
52,400
7,200
7,200
38,900
13,500
6,300
13,500
5,600
6,300
6,300

จํานวน 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 2 รุน
คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑ มื้อๆ ละ 150 บาท จํานวน 45 คน x 2 รุน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน 45 คน x 2 รุน
คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 45 คนๆ ละ 15๐ บาท จํานวน 2 รุน
เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 40 ชุดๆ ละ 7๐ บาท จํานวน 2 รุน
คาวัสดุประกอบการอบรม จํานวนรุนละ 3,150บาท จํานวน 2 รุน

152,700
152,700
21,600
21,600 จํานวน 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 6 ครั้ง

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 4.4 จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเครือขายชุมชนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา จํานวน 4 ครั้ง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 4.5 จัดทําจุลสารพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา - คอกมา รายไตรมาส
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาพิมพจุลสาร
(3) คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
112,200
40,500
18,900
36,000
16,800
18,900
18,900

คําชี้แจง

คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑ มื้อๆ ละ 15๐ บาท จํานวน 45 คน x 6 ครั้ง
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน 45 คน x 6 ครั้ง
คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คนๆ ละ 15๐ บาท จํานวน 6 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 40 ชุดๆ ละ 7๐ บาท จํานวน 6 ครั้ง
'คาวัสดุประกอบการประชุม จํานวนรุนละ 3,150 บาท จํานวน 6 ครั้ง

101,800
101,800
14,400
14,400
87,400
27,000
12,600
24,000
11,200

จํานวน 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 4 ครั้ง
คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑ มื้อๆ ละ 15๐ บาท จํานวน 45 คน x 4 ครั้ง
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๒ มื้อๆ ละ 35 บาท จํานวน 45 คน x 4 ครั้ง
คาพาหนะผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คนๆ ละ 15๐ บาท จํานวน 4 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 40 ชุดๆ ละ 7๐ บาท จํานวน 4 ครั้ง

12,600 วัสดุประกอบการประชุม 'จํานวนรุนละ 3,150 บาท จํานวน 4 ครั้ง
80,000
80,000

80,000
80,000 พิมพจุลสาร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ขนาด A4 ความหนา 16 หนา จํานวน 4 ฉบับๆ ละ 500
เลม ราคาเลมละ 40 บาท
-

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 4.6 จัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธและถอดบทเรียนการปฎิบัติงานพื้นที่สงวนชีวมณฑลแมสา คอกมา เผยแพรในระดับสากล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาพิมพหนังสือ
(3) คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
250,000

คําชี้แจง

250,000

250,000
250,000 พิมพหนังสือ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ขนาด A4 ความหนา 100 หนา จํานวน 500 เลม ราคา
เลมละ 500 บาท
-

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
คาจางที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักที่ 5 : เพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวชายแดน
กิจกรรมยอยที่ 5.1 การจัดอบรมสรางจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมในการเพิ่มศักยภาพ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน

1,976,600
1,210,000
1,210,000
120,000
120,000 - จํานวน 1 คน ๆ ละ ๕ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 40 รุน
1,024,000
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
100,000 - จางเหมาจัดทําเอกสารการอบรม จํานวน 50 เลมๆละ 50 บาท x 40 รุน
66,000
66,000 - คาวัสดุ เครื่องเขียน จํานวน 55 คน ๆ ละ 30 บาท x 40 รุน

กิจกรรมยอยที่ 5.2 กิจกรรมการสงเสริมการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาจางเหมาปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

621,600
621,600

กิจกรรมยอยที่ 5.3 กิจกรรมบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

145,000

1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน

คําชี้แจง

621,600
621,600 - ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จํานวน 120 ไร ๆ ละ 5,180 บาท
145,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
100,000
100,000 - คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจาหนาที่ จํานวน 3 อุทยาน

คําชี้แจง

45,000
45,000 - จํานวน 3 อุทยาน

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจาง
ที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3
(ถามี)

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : สิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
กิจกรรมหลักที่ 6 : อนุรักษ ฟนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสรางปา เพิ่มรายได ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอยที่ 6.1 การอนุรักษดินและแหลงน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา แบบทองถิ่นเบื้องตน หรือ "ฝาย
ผสมผสาน"
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(2) คาวัสดุ
- วัสดุกอสราง
กิจกรรมยอยที่ 6.2 การอนุรักษดินและแหลงน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบี้ยน แบบเทปูน
ทับดานบน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุกอสราง

คําชี้แจง

2,000,000
500,000 สรางฝายชะลอน้ํา แบบทองถิ่นเบื้องตน หรือ "ฝายผสมผสาน" หมูบานละ ๒๕ ตัว จํานวน ๔ หมูบาน ไดแก บาน
หัวเมืองงาม บานหวยสาน บานเมืองงามเหนือ และบานเมืองงามใต รวม ๑๐0 ตัว
500,000
200,000
200,000 - อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับราษฎรอาสาสมัคร จํานวน 25 คนๆ ละ 200 บาท จํานวน 10 วัน x
4 หมูบาน
300,000
300,000 - วัสดุในการสรางฝายชะลอน้ํา ฝายผสมผสาน จํานวน 4 หมูบานๆ ละ 25 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
300,000 สรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบี้ยน แบบเทปูนทับดานบน จํานวน ๔ หมูบาน ไดแก บานหัวเมืองงาม บาน
หวยสาน บานเมืองงามเหนือ และบานเมืองงามใต รวม ๒๐ ตัว
300,000
120,000
120,000 - อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับราษฎรอาสาสมัคร จํานวน 15 คน ๆ ละ 200 บาท จํานวน 10 วัน x
4 หมูบาน
180,000
180,000 - วัสดุในการสรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบี้ยน แบบเทปูนทับดานบน จํานวน 4 หมูบาน ๆ ละ 5 ตัว ๆ ละ
9,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 6.3 กิจกรรมจัดซื้อกลาไม สนับสนุนชุมชน เพื่อสรางปาและเพิ่มรายได
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาวัสดุ
- คาวัสดุการเกษตร

กิจกรรมยอยที่ 4 กิจกรรมการสงเสริมการปลูกหวาย
1) งบดําเนินงาน
(1) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

งบประมาณ
ป ๒๕62 ป ๒๕๖3
(ถามี)
500,000
500,000

คําชี้แจง

500,000
500,000 - จัดซื้อกลาไม สนับสนุนชุมชน เพื่อสรางปา และเพิ่มรายได อาทิ ไมปา ไมเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร และพืชกินหัว
เปนเงิน 500,000 บาท
700,000 สงเสริมการปลูกหวายใหชุมชนในพื้นที่ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จํานวน ๒ พื้นที่ พื้นที่ละ ๑๐๐ ไร รวม
๒๐๐ ไร
700,000
240,000
240,000 - อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับราษฎรอาสาสมัครสําหรับปลูกหวาย จํานวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท
จํานวน 20 วัน x 2 พื้นที่ (ปลูกพื้นที่ละ 100 ไร)
460,000
400,000 - จัดซื้อกลาหวาย จํานวน 2 พื้นที่ ๆ ละ 200,000 บาท (สําหรับปลูก 200 ไร)
60,000 - สําหรับเจาหนาที่ในการประสานงานและออกติดตาม จํานวน 60,000 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจาง
ที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

ลําดับความสําคัญ 24
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
10,013,900 บาท
กิ จ กรรมส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให พึ่ ง พาตนเองได
บนวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1,213,200 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชน
1,745,500 บาท
1. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ(Eco Tourism)
2,696,000 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco industrial Town)
6,836,000 บาท
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School)
1,523,200 บาท
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 24
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village
กิจกรรมหลัก : พัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village
วงเงิน : 10,013,900 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็ น การพั ฒนาของจั งหวัด /กลุ่ม จั งหวัด : ส่ งเสริมและพั ฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน 3 : ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
หน่วยดาเนินการ : 1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
ตาแหน่ง : ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ : ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112725
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ม า : จั งหวั ดเชียงใหม่ เป็ นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ หลากหลาย
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความพร้อม
ในด้านสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการ
พัฒนาในทุก ๆ ด้านได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลาปางที่มีปริมาณฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน และมีการเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง นาไปสู่ภัยธรรมชาติต่าง ๆ
อาทิเช่น ภัยแล้งในฤดูร้อน ภัยจากน้าท่วมและดินโคลนถล่มในฤดูฝน และกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตาม ทั้งด้านการ
ส่งเสริ ม พัฒ นา และแก้ไขในทุกมิติแล้ ว แต่ด้วยลักษณะประชากรและพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจานวน 25 อาเภอ
ที่ไม่สามารถครอบคลุมการเข้าไปพัฒนาของภาครัฐ ดังนั้น การปรับปรุง ส่งเสริม ให้พื้นที่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อน
ไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco village ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องนามาดาเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้และรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วน
ในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว
ความเร่งด่วน :จากปัญหาการพัฒนาที่ไม่ครอบคลุมของจานวนพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน มีวิถีชีวิตเป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านให้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village โดยน้อมนา
แนวทางพระราชดาริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมการจั ดการการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่การส่ งเสริมองค์ความรู้ การปลู กฝั งจิตส านึกที่ดีให้ แก่เยาวชน
ประชาชนให้เกิดเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
สามารถ...

-2สามารถอานวยประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชน
ล้วน มีส่วนสาคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและเกิดมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน
สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในพื้นที่เกิดเป็นหมู่บ้านชุมชน อย่างยั่งยืน
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ น้ อ มน าแนวพระราชด าริ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาพั ฒ นาให้ เ ป็ น หมู่ บ้ า นที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village)
2.เพื่อรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory)
4. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนาดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี1 ตุลาคม2562 สิ้นสุดปี30 กันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :ราษฎร/ประชาชน
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ประชาชน
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด : 1. เกิดหมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) เพิ่มขึ้น 2 หมู่บ้าน
2. ยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงนิเวศ จานวน 3 หมู่บ้าน
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. จานวนสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 3 สถานศึกษา
(๔.๒) ผลผลิต: 1. เกิดหมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village)
2. ยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงนิเวศ
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. เกิดสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
(4.3) ผลลัพธ์ :1. มีแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงนิเวศ
2. หมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. มี ก รอบแนวทางที่ ชั ด เจนในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่
ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ไม่มี
เชิงลบ :ไม่มี
(5) แนวทางการดาเนินงาน...

-3(๕)แนวทางการดาเนินงาน
(5.1)กิจกรรมหลักที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริป รั ชญาเศรษฐกิจ พอเพียงงบประมาณ 1,213,200 บาท หน่ว ยดาเนินงานสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ สู่การเป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
2. ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น
หมู่บ้านเชิงนิเวศ
3. ส่งเสริมชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. สนั บ สนุ น ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ นการจั ด ท าโครงการ พั ฒ นา
หมู่บ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village)
5. การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63





เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63





























(5.2)กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน
งบประมาณ 1,745,500 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
และสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาฐานองค์ ค วามรู้ ท้ อ งถิ่ น ภู มิ
ปัญญาชาวบ้าน
2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมิย่างต่อเนื่อง
3. การถ่า ยทอดเผยแพร่ แ ละพั ฒ นาต่ อยอดองค์ ค วามรู้
ภูมิปัญญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

























เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

(5.3)กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)งบประมาณ
2,696,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย
1. การสร้ า งความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
(Eco Tourism)
2. การอบรมเชิงปฏิบั ติการส่ งเสริ มสร้ างอาชีพให้ ชุมชน
ภายใต้กรอบ “ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)”
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย
4. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)
5. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

















เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63








(5.4) กิจกรรมหลักที่ 4...

-4(5.4)กิ จ กรรมหลั ก ที่ 4 การพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สู่ เ มื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ
(Eco industrial Town)งบประมาณ 2,836,000บาท หน่วยดาเนินงานสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

1. จั ด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเมื อ งอุต สาหกรรมเชิ งนิ เ วศ
(Eco industrial Town)
2. พัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นโรงงาน
อุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

















(5.5) กิจกรรมหลักที่ 5 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)งบประมาณ
1,523,200 บาท สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดาเนินงาน
2. การถ่ายทอดความรู้การดาเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
3. ต่อยอดการดาเนิน งานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Eco School) จานวน 3 แห่ง
4. การกากับ ติดตาม และประเมินผล
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
6. บริหารโครงการและประเมินผล
(๖) วิธีการดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง




ม.ค.-มี.ค. 63
















เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63













 จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน 10,013,900 บาท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒)แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).........................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................
ไม่มี

(8.3) ความพร้อมของบุคลากร...

-5(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการมีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :
(9.1)การบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
๑. กรณีโครงการงบลงทุนที่เป็นที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ให้ระบุหน่วยงานของรัฐ
และ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะส่งมอบให้ พร้อมทั้งแนบหนังสือขอรับมอบพัสดุจากหน่วยงาน
ของรัฐและ/หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
2. กรณีโครงการอบรม ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ ให้ระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ์
องค์ความรู้ที่ได้รับ และรวบรวมจัดเก็บไว้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลของราชการ ฯลฯที่จะ
นาไปสู่การต่อยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
(9.2) การติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ ส่ ว นราชการ/อ าเภอได้ ม อบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ดชอบของส่ ว นราชการ/อาเภอ ท าหน้ าที่ในการติดตามและประเมิน ผลโครงการ การรายงานผลการ
ด าเนิ น งาน/ความก้ า วหน้ า ให้ จั ง หวั ด การรายงานผลผ่ า นระบบติ ด ตามผลแผนงานฯ www.padme.go.th
ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑o) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -ไม่ม-ี

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : 1. เกิดหมูบา นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Village)
2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบา นเชิงนิเวศ
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
กิจกรรมหลักที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหพึ่งพาตนเองไดบนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมยอยที่ 1.1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสรางความรูพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหพึ่งพาตนเองไดบนวิถีชวี ิตพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จํานวน 2 แหง)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 1.2 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพื่อพัฒนาใหเปนหมูบา นเชิงนิเวศ
จํานวน 2 แหง
1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสงเสริมแนวทางในฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพื่อพัฒนาใหเปนหมูบา นเชิงนิเวศ
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

1,213,200
112,400
112,400
14,400
14,400 จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 แหง
88,000
24,000 คาอาหารกลางวัน 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
14,000 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 200 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท
30,000 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 200 ใบ ๆ ละ 150 บาท
10,000
10,000 วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 200 ชุดๆ ละ 5๐ บาท
152,400
82,400
82,400
14,400
14,400 จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 แหง

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
1.2.2 การลาดตระเวนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อพัฒนาใหเปนหมูบานเชิงนิเวศ (จํานวน 2 แหง)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสนามและการฝก
กิจกรรมยอยที่ 1.3 สงเสริมชุมชนตนแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
1.3.1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสรางองคความรู และสนับสนุนชุมชนดานการจัดการสิ่งแวดลอม ดานขยะ,
น้ําเสีย,มลพิษ (จํานวน 2 แหง)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
คําชี้แจง
(ถามี)
58,000
24,000 คาอาหารกลางวัน 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
14,000 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 200 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท
10,000
10,000 วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 200 ชุดๆ ละ 5๐ บาท
70,000
70,000

30,000
30,000 สําหรับประชาชนที่รวมกันลาดตระเวนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑5๐ บาท จํานวน 20 คน ดําเนินการ 5 วัน x 2 แหง
40,000
40,000 จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการลาดตระเวนฟนฟูทรัพยากรฯ ในชุมชน เปนเงิน 20,000 บาท x 2 แหง
112,400
112,400
112,400
14,400
14,400 จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 2 แหง
88,000
24,000 คาอาหารกลางวัน 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
14,000 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 200 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท
30,000 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 200 ใบ ๆ ละ 150 บาท
10,000
10,000 วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 200 ชุดๆ ละ 5๐ บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.4 สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ในการจัดทําโครงการ พัฒนาหมูบานใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Eco Village)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุกอสราง
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุงานบานงานครัว
กิจกรรมยอยที่ 1.5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
- คาจางเหมาทํารายงานสรุป
(3) คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
360,000

คําชี้แจง

360,000

100,000
100,000 สําหรับราษฎรในการมีสวนรวมดําเนินการ สนับสนุน กิจกรรมตามความตองการของชุมชน จํานวน 2 แหง ๆ ละ
260,000 50,๐๐๐ บาท
100,000 สนับสนุนวัสดุกอสรางตามความตองการของชุมชน จํานวน 2 แหง ๆ ละ 50,000 บาท
100,000 สนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความตองการของชุมชน จํานวน 2 แหง ๆ ละ 50,000 บาท
60,000 สนับสนุนวัสดุงานบานงานครัวตามความตองการของชุมชน จํานวน 2 แหง ๆ ละ

30,000 บาท

476,000
476,000

416,000
360,000 จํานวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท x 12 เดือน
50,000 สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ในการเดินทางไปราชการ
6,000 รายงานสรุป จํานวน 20 เลม ๆ ละ 300 บาท
60,000
30,000
30,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

1

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจากทรัพยากรอยาง
คุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : 1. เกิดหมูบา นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Village)
2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบา นเชิงนิเวศ
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
กิจกรรมหลักที่ 2 : การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
กิจกรรมยอยที่ 2.1 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาฐานองคความรูทองถิ่นภูมิปญญาชาวบาน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสงเสริมและสนับสนุนการกอตั้งศูนยภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร

1,745,500
231,000
231,000
36,000
36,000 จํานวน 1 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 5 พื้นที่ x 2 วัน
177,500
60,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 50 คน x 5 พื้นที่ x 2 วัน
35,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 50 คน x 5 พื้นที่ x 2 วัน
15,000 คาถายเอกสาร พิมพเอกสาร จํานวน 3,000 บาท x 5 พื้นที่
17,500 คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 50 ชุดๆละ 70 บาท x 5 พื้นที่
50,000 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 250 ใบ ๆ ละ 200 บาท
17,500
17,500 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 250 ชุดๆ ละ 7๐ บาท
268,500
268,500
36,000
36,000
195,000
90,000
52,500
52,500

จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 5 พื้นที่
คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อๆละ 120 บาท จํานวน 150 คน x 5 พื้นที่
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จํานวน 150 คน x 5 พื้นที่
คาเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 150 ชุดๆละ 70 บาท x 5 พื้นที่

2

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 2.3 การถายทอดเผยแพรและพัฒนาตอยอดองคความรูภูมิปญญา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
กิจกรรมยอยที่ 2.4 การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
- คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน
- คาจางเหมาทํารายงานสรุป
(3) คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุคอมพิวเตอร

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
คําชี้แจง
(ถามี)
37,500
37,500 คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ จํานวน 150 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 5 พื้นที่
750,000
750,000

700,000
500,000 จางเหมาจัดทําเอกสารเผยแพรองคความรู จํานวน 5 พื้นที่ ๆ ละ 100,000 บาท
200,000 จางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 5 พื้นที่ ๆ ละ 40,000 บาท
50,000
50,000 จัดชื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5 พื้นที่ ๆ ละ 10,000 บาท
496,000
496,000

416,000
50,000 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
360,000 เจาหนาที่เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการ จํานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท
6,000 รายงานสรุป จํานวน 20 เลม ๆ ละ 300 บาท
80,000
50,000
30,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : 1. เกิดหมูบา นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Village)
2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบา นเชิงนิเวศ
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
กิจกรรมหลักที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)
กิจกรรมยอยที่ 3.1 เสริมสรางความรูและทักษะดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)
3.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสรางความรูดานการรองรับนักทองเที่ยวภายใตชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(Eco Tourism)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
3.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสงเสริมการทักษะการเปนมัคคุเทศกวัยใสในชุมชนภายใตชมุ ชนทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco
Tourism)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

2,696,000
506,400
129,600
129,600
21,600
21,600 จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 พื้นที่
93,000
36,000 คาอาหารกลางวัน 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
21,000 เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 300 ชุดๆละ ๗๐ บาท
15,000
15,000 วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ สําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 300 ชุดๆ ละ 50 บาท
129,600
129,600
21,600
21,600 จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 พื้นที่

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
3.1.3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแกผนู ําชุมชนและเครือขายในการสรางองคความรูและแลกเปลี่ยนความรูดานทองเที่ยว
เชิงนิเวศ (Eco Tourism) จํานวน 3 วัน 2 คืน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา
- คาจางเหมาพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3.2 การอบรมเชิงปฎิบัติการสงเสริมสรางอาชีพใหชุมชนภายใตกรอบ “ชุมชนทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco
Tourism)”
1) งบดําเนินงาน

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
คําชี้แจง
(ถามี)
93,000
36,000 คาอาหารกลางวัน 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
21,000 เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 300 ชุดๆละ ๗๐ บาท
15,000
15,000 วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ สําหรับผูเขารับการอบรม จํานวน 300 ชุดๆ ละ 50 บาท
247,200
247,200
14,400
14,400 จํานวน 2 คน จํานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท จํานวน 3 วัน
228,600
81,000 คาอาหารกลางวัน 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
12,000 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 60 ใบ ๆ ละ 200 บาท
63,000 จางเหมาพาหนะพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 6 คัน ๆ ละ 3,500 บาท x 3 วัน
4,200
4,200 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน จํานวน 60 ชุดๆ ละ 7๐ บาท
114,600
114,600

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

21,600
21,600 จํานวน 2 คน จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 พื้นที่

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3.3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เปาหมาย
3.3.1 การจัดทําศูนยทองเที่ยวในชุมชนสําหรับรองรับนักทองเที่ยว
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจางเหมาปรับภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุกอสราง

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
(ถามี)
78,000

คําชี้แจง

36,000 คาอาหารกลางวัน 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
21,000 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 300 ชุดๆละ ๗๐ บาท
15,000
15,000 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน จํานวน 300 ชุดๆ ละ 5๐ บาท
1,710,000
600,000
600,000

300,000
150,000 จางเหมาทําอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับประชาชนในการมีสวนรวมจัดทําศูนยทองเที่ยว จํานวน 3 พื้นที่ ๆ ละ
50,000 บาท
150,000 ปรับภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ เปนเงิน 50,000 บาท x 3 พื้นที่
300,000
300,000 จํานวน 3 พื้นที่ ๆ ละ 100,000 บาท

3.3.2 การปรับภูมิทัศนในชุมชน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาปรับภูมิทัศนในจุดชมวิว
(3) คาวัสดุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร

210,000
210,000

3.3.3 การพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงผจญภัย
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน

900,000
900,000

150,000
150,000 เปนเงิน 50,000 บาท x 3 พื้นที่
60,000
60,000 พืน้ ที่ละ 20,000 บาท x 3 พื้นที่

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดทํางานทางเดินบนตนไมและกิจกรรมผจญภัยบนตนไม

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
คําชี้แจง
(ถามี)
900,000
900,000 จัดทํางานทางเดินบนตนไมและกิจกรรมผจญภัยบนตนไม เปนเงิน 300,000 บาท x 3 พื้นที่

(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 3.4 ประชาสัมพันธการทองเที่ยว (Eco Tourism)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
(3) คาวัสดุ

100,000
100,000

กิจกรรมยอยที่ 3.5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

265,000
265,000

1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
- คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน
(3) คาวัสดุ
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาวัสดุคอมพิวเตอร

100,000
100,000 จางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

210,000
30,000 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
180,000 คาจางเหมาเจาหนาที่เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการ จํานวน 1 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท
55,000
30,000
25,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : 1. เกิดหมูบา นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Village)
2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบา นเชิงนิเวศ
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
กิจกรรมหลักที่ 4 : การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
กิจกรรมยอยที่ 4.1 : จัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

2,836,000
1,350,000
1,350,000
1,340,000
45,000
10,000
35,000
1,215,000
10,000
1,205,000

คาอาหารทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 5 คน ๆ ละ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ (7 คน x 1,000 บาท x 5 ครั้ง)

200 บาท x 10 วัน)

คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ ของเจาหนาที่ จ.เชียงใหม (2 ครั้ง ๆ 10 คนๆ ละ 500 บาท)
คาจางเหมาในการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) จังหวัดเชียงใหม
ประกอบดวย
1) คาใชจายในการเก็บรวบรวม ศึกษา ขอมูลพื้นฐาน/ประชาสัมพันธเปดตัวโครงการ เปนเงิน 210,000 บาท
2) คาใชจายในการเก็บรวบรวม ศึกษา ขอมูลเชิงลึก/ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 1 เปนเงิน
260,000 บาท
3) คาใชจายในการจัดทํารางแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (Eco
Forum) ครั้งที่ 2 เปนเงิน 100,000 บาท
4) คาใชจายในการจัดทํารางแผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 3 เปนเงิน 150,000 บาท
5) คาใชจายในการจัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ เผยแพรเอกสารแผนแมบท/แผนปฏิบัติการ/แนวทางการ
ดําเนินการ เปนเงิน 200,000 บาท
6) คาตอบแทนบุคลากรและคาจัดทํารายงาน เปนเงิน 285,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(4) วัสดุคอมพิวเตอร
1.๒ คาสาธารณูปโภค
1.๒.๑ คาไฟฟา
1.๒.๒ คาน้ําประปา
1.๒.๓ คาบริการโทรศัพท
1.๒.๔ คาบริการไปรษณีย
1.๒.๕ คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
กิจกรรมยอยที่ 4.2 : พัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco
Factory)
กิจกรรมยอย: ๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
(ถามี)
80,000
20,000
30,000
5,000
25,000
10,000

คําชี้แจง

วัสดุสํานักงาน 4 จังหวัดๆ ละ 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4 จังหวัดๆ ละ 25,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4 จังหวัดๆ ละ 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร 4 จังหวัดๆ ละ 25,000 บาท

6,000
4,000
1,486,000

1,486,000
1,476,000
45,000
10,000 คาอาหารทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ( 5 คน x 200 บาท x 10 วัน)
35,000 คาเบี้ยประชุมกรรมการ (7 คน x 1,000 บาท x 5 ครั้ง)
1,351,000
10,000 คาเบีย้ เลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ ของเจาหนาที่ จ.เชียงใหม (2 ครั้ง ๆ 10 คนๆ ละ 500 บาท)
1,341,000
คาจางเหมาการพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ประกอบดวย
1) คาใชจายในการเก็บรวบรวม ศึกษา ขอมูลพื้นฐาน/ประชาสัมพันธเปดตัวโครงการ 100 คน/รับสมัครโรงงาน
อุตสาหกรรมเขารวม ไมนอยกวา 10 โรงงาน เปนเงิน 110,000 บาท
2) คาใชจายในการดําเนินการพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไมนอยกวา 10 โรงงาน/ประเมินผล
การดําเนินการ เปนเงิน 235,000 บาท
3) คาใชจายในการฝกอบรมและนําระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมไปใชในการประกอบกิจการ ไมนอยกวา 10
โรงงาน/ประเมินผลการดําเนินการ เปนเงิน 195,000 บาท
4) คาใชจายในการฝกอบรมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ไมนอยกวา 10 โรงงาน ใหไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น/ประเมินผลการดําเนินการ เปนเงิน 195,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕63
(ถามี)

คําชี้แจง
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
(๑) วัสดุสํานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(4) วัสดุคอมพิวเตอร
1.๒ คาสาธารณูปโภค
1.๒.๑ คาไฟฟา
1.๒.๒ คาน้ําประปา
1.๒.๓ คาบริการโทรศัพท
1.๒.๔ คาบริการไปรษณีย
1.๒.๕ คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

80,000
20,000
30,000
5,000
25,000
10,000

วัสดุสํานักงาน 4 จังหวัดๆ ละ 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4 จังหวัดๆ ละ 25,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4 จังหวัดๆ ละ 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร 4 จังหวัดๆ ละ 25,000 บาท

6,000
4,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
ผลผลิต : 1. เกิดหมูบา นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco Village)
2. ยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวหมูบา นเชิงนิเวศ
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สูการเปนโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. เกิดสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
โครงการ : พัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
กิจกรรมหลักที่ 5 : สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School)
กิจกรรมยอยที่ 5.1 : ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะกรรมการดําเนินงาน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาจางจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 5.2 : การถายทอดความรูการดําเนินงานสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School)
เปาหมาย 3 สถานศึกษา
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

1,523,200
1,523,200
100,500
100,500

90,500
12,500
5,000
25,000
8,000
30,000
2,500
7,500
10,000

คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 มื้อๆละ 250 บาท จํานวน 25 คน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 4 มื้อๆละ 50 บาท จํานวน 25 คน
คาพาหนะ จํานวน 25 คนๆละ 1,000 บาท
คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 25 คนๆละ 160 บาท x 2 วัน
คาที่พัก 'จํานวน 25 คนๆละ 600 บาท x 2 วัน
จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 25 เลมๆละ 100 บาท
จํานวน 25 เลมๆละ 300 บาท

10,000 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ สําหรับผูเขารวมประชุม
169,600
169,600
21,600
21,600 จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาจางเหมาจัดทํากระเปาผา
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 5.3 : ตอยอดการดําเนินงานสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School)
จํานวน 3 สถานศึกษา
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 5.4 : การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาถายเอกสารแบบติดตาม
- คาจางเหมาพาหนะ
- คาจางเหมาจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม
- คาพาหนะคณะกรรมการกํากับติดตาม
- คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการกํากับติดตาม
- คาที่พักคณะกรรมการกํากับติดตาม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

ป ๒๕62
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖3

คําชี้แจง

128,000
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 คาพาหนะวิทยากร จํานวน 2 คน x 2,000 บาท 3 สถานศึกษา
50,000 คูมือ Eco School จํานวน 200 เลม x 250 บาท
15,000 เอกสารประกอบการอบรม จํานวน 150 เลม x 100 บาท
22,500 กระเปาผาบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 150 ใบ ๆ ละ 150 บาท
20,000
20,000 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ สําหรับผูเขารวมการอบรม
351,600
351,600
21,600
21,600 จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา
300,000
300,000 คาจัดกิจกรรมสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School) จํานวน 3 สถานศึกษา ๆ ละ 100,000 บาท
30,000
30,000 จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
80,200
80,200

50,200
1,500
10,500
5,000
10,000
7,200
16,000
30,000
30,000

จํานวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท
จางเหมาพาหนะพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 คัน x 3 วัน x 3,500 บาท
จํานวน 25 เลม x 200 บาท
คณะกรรมการกํากับติดตาม จํานวน 10 คน x 1,000 บาท
คณะกรรมการกํากับติดตาม จํานวน 10 คน x 240 บาท x 3 วัน
คณะกรรมการกํากับติดตาม จํานวน 10 คน x 800 บาท x 2 คืน
จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 5.5 : ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารสรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาจางเหมาพาหนะ

ป ๒๕62
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖3

คําชี้แจง

281,300
281,300
14,400
14,400
246,900
45,000
7,500
1,500
31,500

- คาพาหนะคณะกรรมการกํากับติดตาม
- คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการกํากับติดตาม
- คาที่พักคณะกรรมการกํากับติดตาม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

75,000
24,000
62,400
20,000
20,000

กิจกรรมยอยที่ 5.6 : บริหารโครงการและประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
- คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

540,000
540,000

จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 2 วัน
คาอาหาร จํานวน 25 คน x 300 บาท x 6 มื้อ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 25 คน x 50 บาท x 6 มื้อ
เอกสารประกอบการประชุม จํานวน 25 เลม x 60 บาท
จางเหมารถพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 3 คัน x 3,500 บาท x 3 วัน
จํานวน 25 คน x 3,000 บาท
จํานวน 25 คน x 240 บาท x 4 วัน
จํานวน 13 หอง x 1,600 บาท x 3 คืน
จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ

430,000
70,000
360,000 จํานวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท
110,000
30,000
30,000
50,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจางที่ปรึกษา คา
ประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคา ใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

ลําดับความสําคัญ 25
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีและการอนุรักษ
พลังงาน
7,684,400 บาท
กิจกรรมสงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตวระดับ
ครัวเรือน
4,000,000 บาท
สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการสรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะเพื่อสงเสริม
การผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกําจัดขยะ
ชุมชน
2,000,000 บาท
สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสรางมูลคาเพิ่มจากเศษขยะเหลือใชในสถานศึกษา
1,684,400 บาท
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 25
ชื่อโครงการ : โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี และการอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมหลัก : การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี และการอนุรักษ์พลังงาน วงเงิน:7,684,400 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน
ให้เหมาะสมและยั่งยืน
หน่วยดาเนินการ : 1) สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่ง : พลังงานจังหวัด
สถานที่ติดต่อ : สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๑๒๐๓๔
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา :ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมในเขตชุมชนและสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจานวนมากในเมืองใหญ่ ๆ เป็นปัญหาสาคัญ คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และมอบหมายให้จังหวัด
ทุกจังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปตามนโยบายและแนว
ทางการดาเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย นอกจากนั้น ในยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒ นาภาค ก าหนดให้ ก ารส่ ง เสริ ม พลั ง งานทดแทนเป็ น ประเด็น ส าคั ญ โดยเฉพาะการก า จั ดขยะชุ ม ชน
เปลี่ ย นเป็ น พลั ง งาน โดยเฉพาะ ขยะมู ล ฝอย ขยะเหลื อ ทิ้ ง จากชุ ม ชน ขยะจากเศษวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ในการท า
เกษตรกรรม เหล่ า นี้ สามารถน ามาแปรรู ป เป็ น พลั ง งานทดแทน หรื อ สามารถก าจั ด ได้ อ ย่า งถูก วิ ธีโ ดยอาศั ย
เทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชน ซึ่งการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียและขยะชุมชน จะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างถูกวิธี ในการนามาใช้เป็นพลังงานในรูปแบบความร้อนหรือ
ไฟฟ้าสาหรับชุมชนหรือครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การเติบโตของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัด และการเติบโตของ
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมาคือปัญหาขยะ ของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค ตลอดจนขยะ
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บและจัดการขยะ
ไม่ มี พื้ น ที่ ก าจั ด ขยะของตนเอง ที่ผ่ า นมาเทศบาลเมือ งใช้วิ ธี จ้ า งเหมาเอกชนด าเนิน การทั้ ง เก็ บขนและก าจั ด
หลายแห่ ง ยั ง กาจั ด ขยะไม่ ถู กต้ องตามหลั กสุ ข าภิ บาล มี การเทกองและปล่ อ ยให้ ย่ อ ยสลายเองตามธรรมชาติ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะชุมชน ตลาดสด และเศษอาหารเหลือทิ้งจากครัวเรือน ปล่อยให้เน่าเหม็นจากการ
กาจัดไม่ถูกวิธี นอกจากนั้น การกาจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น การเผาทาลายในที่โล่งแจ้ง เทกองและ
ปล่ อยให้ ย่ อยสลายตามธรรมชาติ หรือฝั่ งกลบใต้ดิ นโดยไม่มีการควบคุมน้าเสี ยที่เกิดขึ้น ถือว่าไม่ถูกตามหลั ก
สุขาภิบาล ส่งผลให้เกิดมลพิษ และภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

จังหวัดเชียงใหม่...

-2จังหวัดเชียงใหม่กาลังประสบปัญหาในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วยปัญหาขยะ
มูลฝอย น้าเสีย รวมทั้งขาดการจัดการสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพในเขตชุมชนเมือง และท้องถิ่นให้มีสภาพน่าอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอยที่ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเพิ่มจานวนประชากร ส่งผลทาให้ชุมชนเมืองและท้องถิ่นต่าง ๆ มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นจานวนมาก สถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
จึงมีขยะตกค้างตามสถานทีต่ ่าง ๆ ในชุมชน เขตเมือง และมีการนาไปกาจัดโดยวิธีการเทกองบนพื้น ซึ่งไม่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล การเผากลางแจ้งทาให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา
การเทกองจะทาให้เกิดน้าเสียจากกองขยะที่ตกค้างบนพื้น เมื่อฝนตกจะเกิดน้าเสียไหลลงสู่แม่น้าลาคลองทาให้เกิด
มลพิษทางน้า สถานที่กาจัดขยะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม แหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
อย่างไรก็ดี ขยะมูลฝอย ขยะเหลือทิ้งจากชุมชน ขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในการทาเกษตรกรรม
สามารถนามาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน หรือ สามารถกาจัดได้อย่างถูกวิธีโดยอาศัยเทคโนโลยีพลังงานในระดับ
ชุมชน ซึ่งการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียและขยะชุมชน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการขยะชุมชนอย่างถูกวิธี ในการนามาใช้เป็นพลังงานในรูปแบบความร้อนหรือไฟฟ้าสาหรับชุมชนหรือ
ครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
ความเร่งด่วน : จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งจังหวัด จานวน ๒๑๐ แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประมาณขยะที่เกิดขึ้น มีจานวน ๖๒๗,๔๐๔.๕๗
ตันต่อปี เฉลี่ย ๑,๗๑๘.๙๒ ตันต่อวัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แห่งเดียว มีมากถึง ๒๘๕ ตันต่อวัน
รวมทั้งปีมีจานวน ๑๐๔,๐๒๕ ตัน ของปริมาณขยะทั้งหมด ปัญหาการจัดการขยะชุมชน และมลพิษที่เกิดขึ้นจาก
การกาจัดไม่ถูกวิธี กลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จาต้องรีบแก้ไข นอกจากนั้ นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก จึงถือว่าเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด้วยเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องเร่งแก้ไขดาเนินการ
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จากของเสียและขยะชุมชน ในเขตพื้นที่
อย่างมีระบบและยั่งยืน
2. เพื่อลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศเนื่องจากกลิ่นเน่าของเศษอาหารและมูลสัตว์
3. เพื่อใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานช่วยแก้ปัญหาขยะครัวเรือน และขยะชุมชน ที่มีปัญหาเรื่อง
การจัดการและกาจัดไม่ถูกวิธี
4. เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้วยพลังงานทดแทน โดยนาขยะจากชุมชน
ครัวเรือน และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ใช้ทดแทน
พลังงานหลักในครัวเรือน
5. เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะในการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและดาเนินการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษาให้เป็นกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอย
6. เพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการสร้างความมั่นคง
พึงพาตนเองด้านพลังงาน ลดการนาเข้า
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม่
(2.4) ระยะเวลา...

-2(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
โครงการใหม่
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปีเริ่มต้นปี 1 ตุลาคม2562 สิ้นสุดปี30กันยายน 2563
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ประชาชนในพื้นที่
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
๑. ชุมชนลดปัญหาขยะตามสภาพปัญหาของพื้นที่ได้ 4 ชุมชน
๒. ลดขยะของเสียจากครัวเรือนนามาผลิตเป็นพลังงานเทียบเท่าแก๊สหุงต้ม (LPG) 3,000 ถัง
๓. ลดการเผาขยะจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง 6 ตัน เพื่อนามาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน
๔. ชุมชน/ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึก ในการ
จัดการขยะ อนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๕. สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง (20 แห่ง) มีการจัดตั้งและดาเนินการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล
(๔.๒) ผลผลิต:
1. ขยะชุมชน ครัวเรือน และเกษตรกรรม ถูกนาไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนใช้ในชุมชน
1.1 ลดการกาจัดของเสียจากครัว เรือนไม่ถูกวิธีได้อย่างน้อย ๒๕๐ ครัวเรือน และลด
ค่าใช้จ่ายด้านท่าการลดใช้แก๊สหุงต้ม (LPG)จานวน 3,000 ถัง (ถัง 15 กก.)
1.2 ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรที่ถูกเผาทิ้งในที่โล่งแจ้ง 6 ตัน
2. ขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้สามารถกาจัดทิ้งอย่างถูกวิธี ไม่เป็นมลพิษ
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และปลุ กจิตส านึก
ในเรื่องการจัดการและกาจัดขยะไม่น้อยกว่า 200 คน
4. นักเรียนตระหนักในความสาคัญของการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
1. สั ด ส่ ว นการน าขยะกลั บ มาใช้ ใ หม่ (เป็ น เชื้ อ เพลิ ง พลั ง งาน) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 ของ
ขยะชุมชนทั้งหมด
2. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการพลังงานจากขยะชุมชนอย่างน้อย 2 ศูนย์
3. ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเป็นตัวการในการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตจากขยะ (ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้ 8 toe และแก๊สหุงต้ม (LPG) เทียบเท่า
3,000 ถัง)
4. โรงเรี ยนและนั กเรียนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม
และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิงลบ...

-4(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ชุมชนสามารถลดปัญหาการกาจัดขยะไม่ถูกวิธี ลดมลพิษ ลดค่ าใช้จ่ายของ
ครัวเรือน ลดปัญหามลภาวะ พาหะนาโรค ความขัดแย้งภายในชุมชน และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสิ่งปฏิกูลในการ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในขณะที่โรงเรียนซึ่งเป็นที่ปลูกฝั่งให้ความรู้กับเยาวชน มีการดาเนินการด้านขยะที่จะปลูก
ฝั่งและส่งผลต่ออนาคตของประเทศและจังหวัดเชียงใหม่มีระบบเตือนภัยทางธรรมชาติและมลพิษ
เชิงลบ :เทคโนโลยีพลังงานทดแทนมีการใช้งานที่ไม่สะดวกสบายเหมือนกับเทคโนโลยีเชิง
พาณิชย์ ทาให้บางครั้งไม่ชอบใช้งาน
(๕) แนวทางการดาเนินงาน:
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับครัวเรือน
งบประมาณ 4,000,000 บาท หน่วยดาเนินงานสานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

๑. พั ฒนาและจั ดหาเทคโนโลยี การผลิ ตแก๊ สชี วภาพจากเศษ
อาหาร หรือขยะอินทรีย์
๒.จั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ตแก๊ ส
ชีวภาพจากเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์
๓. คัดเลือกชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมายที่จะติดตั้งเทคโนโลยี
การผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน จานวน 250 แห่ง โดย
พิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านเทคนิค ปริมาณวัตถุดิบ
สถานที่ติ ดตั้งระบบ ความต้ องการเข้ าร่ วมโครงการ ความ
พร้ อมของหน่ วยงานและบุ คลากร ความร่ วมมื อของชุมชน
และแนวทางการนาไปใช้ประโยชน์
๔. ติดตั้งระบบผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนให้กับชุมชนหรือ
ครัวเรือนทั้ง ๒๕๐ แห่ง
๕. จัดอบรมวิธีการใช้งานและบารุงรักษาระบบผลิตแก๊สชีวภาพ
จากเศษอาหารหรือมูลสัตว์
๖. สรุปการติดตามและการประเมินผลโครงการ




ม.ค.-มี.ค. 63
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5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการผลิตเป็น
เชื้อเพลิงพลังงาน และพัฒนาเทคโนโลยีการกาจัดขยะชุมชน งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

1. อบรม...
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ต.ค.- ธ.ค. 62

๑.อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสานึกในการคัดแยกขยะ
และการจัดการขยะแต่ละประเภท และสร้างความรู้ด้านขยะที่
สามารถแปรรูปเป็นพลังงาน รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน
ศักยภาพพลังงานจากขยะชุมชน
๒. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะและ
เทคโนโลยีต้นแบบผลิตพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน/กาจัด
ขยะชุมชน
๓. อบรมเชิงปฏิบั ติ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ตเชื้ อเพลิ ง
พลังงานจากขยะชุมชน และเทคโนโลยีการกาจัดขยะชุมชน
๔. อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการทาเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
ที่ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีโดยชุมชน
๕.เก็บข้อมูลการใช้งานจริง เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63












































5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะเหลือใช้ ในสถานศึกษา งบประมาณ 1,684,400
บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

๑.สนับสนุนการขับเคลื่อน และขยายผลการดาเนินงานในการ
จัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
๒.อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ด าเนิ น การธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ในสถานศึ ก ษาแก่ ครู
อาจารย์ที่ปรึกษาธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนทุกแห่ง
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและดาเนินการธนาคาร
ขยะรีไซเคิลในสถาน ศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
๔. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

ม.ค.-มี.ค. 63

















เม.ย.-มิ.ย. 63





ก.ค.-ก.ย. 63





(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน7,684,400 บาท
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือ
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ...

-6(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).........................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................
ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด
บางส่วน ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :จั ดฝึกอบรมการใช้งานและบารุงรักษา รวมทั้งจัดอบรมผู้ ดูแลระบบ และจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงาน
(๑o) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : -ไม่ม-ี

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕๖3
ป ๒๕62
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทนให
เหมาะสมและยั่งยืน
ผลผลิต :
1. ขยะชุมชน ครัวเรือน และเกษตรกรรม ถูกนําไปแปรรูปเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนใชในชุมชน
1.1 ลดการกําจัดของเสียจากครัวเรือนไมถูกวิธีไดอยางนอย ๒๕๐ ครัวเรือน และลดคาใชจายดาน
ทาการลดใชแกสหุงตม (LPG)จํานวน 3,000 ถัง (ถัง 15 กก.)
1.2 ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรที่ถูกเผาทิ้งในที่โลงแจง 6 ตัน
2. ขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดสามารถกําจัดทิ้งอยางถูกวิธี ไมเปนมลพิษ
3. ประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ไดรับการถายทอดความรูความเขาใจ และปลุกจิตสํานึก
ในเรื่องการจัดการและกําจัดขยะไมนอยกวา 200 คน
4. นักเรียนตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมดูแลสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอย
โครงการ : การจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยี และการอนุรักษพลังงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : การสงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตวระดับครัวเรือน
กิจกรรมยอยที่ 1.1 พัฒนาและจัดหาตนแบบเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพจากเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพจากเศษอาหาร หรือขยะ
อินทรีย
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม

4,000,000
10,000
10,000

10,000
10,000 คาเดินทางไปราชการ
553,400

23,400
23,400 คาตอบแทนวิทยากร/วิทยากรกลุม 15 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท, วิทยากรกลุม 3 คน คนละ 8
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 1.3 ติดตั้งระบบผลิตแกสชีวภาพระดับครัวเรือนใหกับชุมชนหรือครัวเรือนทั้ง 250 แหง
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาทําและติดตั้งบอแกสชีวภาพระดับครัวเรือน
- คาจางเหมาจัดพิมพแผนพับ
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
กิจกรรมยอยที่ 1.4 จัดอบรมวิธีการใชงานและบํารุงรักษาระบบผลิตแกสชีวภาพจากเศษอาหารหรือมูลสัตว
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาจางเหมาผลิตเอกสารคูมือ
(3) คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖3
ป ๒๕62
(ถามี)
530,000
120,000
337,500
52,500
20,000

คําชี้แจง

คาสถานที่จัดอบรม, คารถสําหรับเดินทางดูตนแบบ, คาใชจายในการเขาดูตนแบบ
คาอาหาร จํานวน 250 คน ๆ ละ 9 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 250 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
คาเดินทางไปราชการ

2,576,900
2,576,900

2,451,900
2,375,000 จางเหมาทําและติดตั้งบอแกสชีวภาพระดับครัวเรือน จํานวน 250 แหง ๆ ละ 9,500 บาท โดยการ
มีสวนรวมของชุมชนในสวนของการเตรียมพื้นที่ ขุดดิน และวัตถุดิบในการทําแกสชีวภาพ
36,900 จางเหมาจัดพิมพแผนพับ ความรู และประชาสัมพันธ จํานวน 7,380 ชุด ชุดละ 5 บาท (ขึ้นกับราคา
ณ วันที่ดําเนินการ)
40,000 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
125,000
125,000 วัสดุปายโครงการ/ปายประชาสัมพันธ จํานวน 250 แหง แหงละ 500 บาท
564,700

7,200
7,200
557,500
257,500
225,000
35,000
40,000

จํานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
คาสถานที่จัดอบรม, คารถสําหรับเดินทางดูพื้นที่ใชงานจริงที่มีการบํารุงรักษา, คาใชจายอื่น ๆ ในการ
จัคดาอาหาร
อบรม จํานวน 250 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
คาอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 250 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
จํานวน 400 เลม เลมละ 100 บาท (ขึ้นกับราคา ณ วันที่ดําเนินงาน)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาพนักงานชวยปฏิบัติงาน
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

งบประมาณ
ป ๒๕๖3
ป ๒๕62
(ถามี)
295,000
295,000

คําชี้แจง

265,000
165,000 คาจางเหมาบริการรายเดือน จํานวน 1 คน 11 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท
100,000 คาเดินทางไปราชการของขาราชการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
30,000
30,000

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม
๑. การบันทึกประเภทรายการ และรายการใหใชประเภทรายการในทะเบียนกลางของสํานักงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ คาใชจายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ คาจาง
ที่ปรึกษา คาประชาสัมพันธ ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่มีคาใชจายในลักษณะดังกลาว
๒. รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหแยกเปนรายการยอยและแสดงวงเงินคาใชจาย
๓. คาใชจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน และงบลงทุน ในงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ใหจัดทํารายละเอียดตามแบบ งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดยอนุโลม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทนให
เหมาะสมและยั่งยืน
ผลผลิต :
1. ขยะชุมชน ครัวเรือน และเกษตรกรรม ถูกนําไปแปรรูปเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนใชในชุมชน
1.1 ลดการกําจัดของเสียจากครัวเรือนไมถูกวิธีไดอยางนอย ๒๕๐ ครัวเรือน และลดคาใชจายดานทา
การลดใชแกสหุงตม (LPG)จํานวน 3,000 ถัง (ถัง 15 กก.)
1.2 ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรที่ถูกเผาทิ้งในที่โลงแจง 6 ตัน
2. ขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดสามารถกําจัดทิ้งอยางถูกวิธี ไมเปนมลพิษ
3. ประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ไดรับการถายทอดความรูความเขาใจ และปลุกจิตสํานึก
ในเรื่องการจัดการและกําจัดขยะไมนอยกวา 200 คน
4. นักเรียนตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมดูแลสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอย
ผลผลิต :ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : การจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยี และการอนุรักษพลังงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 : การสงเสริมการนําขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
กิจกรรมยอยที่ 2.1 อบรมสรางความรูความเขาใจ และจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะแตละ
ประเภท และสรางความรูดานขยะที่สามารถแปรรูปเปนพลังงาน รวมทั้งจัดเก็บขอมูลเพื่อประเมินศักยภาพพลังงาน
จากขยะชุมชน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
- คาจางเหมาเก็บขอมูล
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

2,000,000
202,400

202,400
28,800
28,800
156,800
21,200
72,000
33,600
20,000
10,000
16,800
16,800

จํานวน 48 ชั่วโมง (ที่ละ 2 วัน 4 แหง) ชั่วโมงละ 600 บาท
คาสถานที่ฝกอบรม, คาเชาอุปกรณจัดอบรม, คาที่พักวิทยากร (กรณีสถานที่หางไกล)
คาอาหาร จํานวน 240 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
คาอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 240 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท

คาวัสดุในการจัดอบรม ชุดละ 70 จํานวน 240 ชุด

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 2.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีตนแบบผลิตพลังงาน
ทดแทนจากขยะชุมชน/กําจัดขยะชุมชน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(3) คาวัสดุ
กิจกรรมยอยที่ 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานจากขยะชุมชน และ
เทคโนโลยีการกําจัดขยะชุมชน
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
- คาอาหาร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาจางเหมาทําตนแบบเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน และเทคโนโลยีกําจัดขยะระดับชุมชน
- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสนามและการฝก

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
217,400

คําชี้แจง

23,400
23,400 คาตอบแทนวิทยากร/วิทยากรกลุม 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท, วิทยากรกลุม 3 คน คนละ 9 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท
194,000
100,000 คาสถานที่ดูงาน, คาที่พัก (120 คน คนละ 750 บาท)
30,000 คาอาหาร จํานวน 200 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
14,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
50,000 คาพาหนะเดินทาง ของผูเขารวม จํานวน 120 คน
646,800
646,800
28,800
28,800
468,000
40,000
60,000
28,000
300,000

คาตอบแทนวิทยากร/วิทยากรกลุม 3 คน คนละ 13 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

คาสถานที่ฝกอบรม, คาเชาอุปกรณชาง, คาพักคางแรมวิทยากร (กรณีพื้นที่หางไกล)
คาอาหาร จํานวน 200 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
จางเหมาทําตนแบบเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน และเทคโนโลยีกําจัดขยะ ตนแบบชุดละ 2,500
บาท จํานวน 120 ชุด (4 ชุมชน ชุมชนละ 30 ชุด)
30,000 จางเหมาจัดพิมพเอกสารคูมือทางวิชาการ และขั้นตอนการจัดทําเทคโนโลยี จํานวน 600 ชุดๆ ละ 50
บาท (ขึ้นอยูกับการเสนอราคา ณ เวลาดําเนินงาน)
10,000 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
150,000
150,000 วัสดุในการใชฝกอบรมทําเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงพลังงาน/กําจัดขยะ โดยชุมชนเอง ประมาณ 80 ชุด
(เชน เหล็กแผน ถังเคมี ถังน้ํามัน เหล็กเสน เหล็กฐาน)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)

คําชี้แจง

จังหวัด/ เชียงใหม
แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทนใหเหมาะสมและยั่งยืน

ผลผลิต :
1. ขยะชุมชน ครัวเรือน และเกษตรกรรม ถูกนําไปแปรรูปเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนใชในชุมชน
1.1 ลดการกําจัดของเสียจากครัวเรือนไมถูกวิธีไดอยางนอย ๒๕๐ ครัวเรือน และลดคาใชจายดานทา
การลดใชแกสหุงตม (LPG)จํานวน 3,000 ถัง (ถัง 15 กก.)
1.2 ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรที่ถูกเผาทิ้งในที่โลงแจง 6 ตัน
2. ขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดสามารถกําจัดทิ้งอยางถูกวิธี ไมเปนมลพิษ
3. ประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ไดรับการถายทอดความรูความเขาใจ และปลุกจิตสํานึก
ในเรื่องการจัดการและกําจัดขยะไมนอยกวา 200 คน
4. นักเรียนตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมดูแลสิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอย
ผลผลิต :ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ : การจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยี และการอนุรักษพลังงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 : การสรางมูลคาเพิ่มจากเศษขยะเหลือใชในสถานศึกษา
กิจกรรมยอยที่ 3.1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล ในการจัดการขยะใน
สถานศึกษาแกบุคลากร
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา

- คาจางเหมาจัดทําเอกสาร
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน

1,684,400
274,400
274,400
14,400
14,400
253,000
60,000
10,000
50,000
75,000
50,000

- คาวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 2 วัน
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คนๆ ละ 300 บาท x 2 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 100 คนๆ ละ 50 บาท x 2 วัน
- คาถายเอกสาร พิมพเอกสาร วัสดุประกอบการอบรม กระเปาบรรจุเอกสาร

- คาที่พักผูเขารวมอบรม จํานวน 100 คน 1 คืน ๆ ละ 750 บาท
- คาพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ของผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน ๆ ละ 500 บาท

8,000 - จางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 เลมๆ ละ 80 บาท
7,000
7,000 - วัสดุ เครื่องเขียน ประกอบการอบรม จํานวน 100 ชุดๆละ 70 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 3.2 สนับสนุนการขับเคลื่อน และขยายผลการดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา (20 แหง)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม
(2) คาใชสอย
- คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนา

- คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
กิจกรรมยอยที่ 3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและดําเนินการธนาคารขยะรีไซคเคิลในสถานศึกษางในจังหวัดเชียงใหม (20
แหง)
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาจางเหมาบริการจัดทําสมุดธนาคารขยะ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุงานบานงานครัว
กิจกรรมยอยที่ 3.4 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
1) งบดําเนินงาน
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน
(2) คาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
(3) คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม

งบประมาณ
ป ๒๕62
ป ๒๕๖3
(ถามี)
800,000
800,000
144,000
144,000
558,000
350,000
70,000
40,000
98,000
98,000
98,000

คําชี้แจง

- คาวิทยากร จํานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท x 20 แหง
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 70 คน ๆ ละ 250 บาท x 20 แหง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท x 20 แหง
- คาถายเอกสาร จํานวน 20 แหง ๆ ละ 2,000 บาท
- จํานวน 70 เลม ๆ ละ 70 บาท x 20 แหง
- วัสดุ เครื่องเขียน ประกอบการอบรม จํานวน 70 ชุดๆ ละ 70 บาท x 20 แหง

500,000
500,000

300,000
300,000 - จัดทําสมุดธนาคารขยะ จํานวน 1,000 เลม ๆ ละ 15 บาท x 20 แหง
200,000
200,000 - คาวัสดุงานบานงานครัวจํานวน 20 แหงๆ ละ 10,000 บาท
110,000
110,000

60,000
60,000 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
50,000
10,000
10,000
30,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 5

การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน

ลําดับความสําคัญ 6
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน
17,717,300 บาท
กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมตาม
แผนประชารัฐ ประจําป 2563
8,475,200 บาท
1. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
2. ศอ.ปส.จ.ชม
กิจ กรรมคั ด กรองยาเสพติ ด เชิ ง รุ กในพื้ น ที่ เ สี่ ย งสร างทั ก ษะปรั บ
พฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ การลดอันตรายจาก
การใชยาเสพติด
1,750,000 บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสรางภูมิคุมกัน
ทางจิตใจเชิงสรางสรรคปองกันยาเสพติด
5,590,000 บาท
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กิ จกรรมบู รณาการเพื่ อป องกั นและแก ไขป ญหายาเสพติ ดภายใน
หมูบานโดยการมีสวนรวมของประชาชน
200,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสนับสนุนโครงการรอยใจรักษ
1,702,100 บาท
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)
ลําดับความสําคัญ 6
วงเงิน17,717,300 บาท

ชื่อโครงการ:ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน
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
ประเทศไทยสามารถควบคุม การผลิ ต ยาเสพติ ด ได แต ยั ง ได รั บ ผลกระทบจากการลั กลอบลํ าเลี ย งยาเสพติ ด
จากภูมิภาคและประเทศเพื่อนบานเขามาจําหนายภายในประเทศ โดยยาบาและไอซเปนตัวยาสําคัญมีกลุมเปาหมาย
เด็ ก และเยาวชน ช ว งอายุ 15-29 ป ซึ่ง เป น อนาคตของชาติ เป น กลุ ม ที่เ กี่ ย วข อ งกับ การเสพ/ใช ม ากที่ สุ ด
(ประมาณรอยละ 60 ของผูเสพติด) และมีการกระจายยาเสพติด ไปถึงหมูบาน/ชุมชนซึ่งเปนรากฐานสําคัญของสังคม
ความเรงดวน :ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ กําหนดใหทุก
จังหวัดดําเนินการตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 มุงเอาชนะยาเสพติดในระดับหมูบาน/
ชุมชนดวยมาตรการสลายโครงสรางปญหาดวยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุมการคายาเสพติด และเจาหนาที่
ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของมีผลประโยชน ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการลดและควบคุมสถานการณปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ดวยกลไก และกระบวนการ “ประชารัฐ”
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ :
(2.1.1) เพื่อควบคุมและลดระดั บ ความรุ นแรงของป ญหาการแพร ร ะบาดของยาเสพติ ด
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...

-2(2.1.4) เพื่อสรางภูมิคุมกันทางจิตใจภายใตกิจกรรมเชิงสรางสรรคแกเยาวชน วัยทํางานและ
ประชาชนกลุมเสี่ยงไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการรวมคิดรวมทํากิจกรรมที่ดีและสรางสรรคเปนประโยชน
ตอครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
(2.1.5) เพื่อเสริ มสร างและพัฒ นาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถาน
ประกอบการและสถานศึกษาทุกระดับใหเขมแข็ง รูเทาทันผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด
(2.1.6) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ใหเขมแข็งและสามารถขยายผลในลักษณะเครือขายใหครอบคลุมในทุกพื้นที่
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนาดําเนินการปกติ
(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) มีสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE รอยละ 85 ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 6 – 24 ป
(4.1.7) มีศูนยเพื่อนใจ 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.่ ..

-3(4.1.5) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิวใน
ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิดการ
สนับสนุนจากหนวยงานและองคกรในพื้นที่
(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
กิจกรรมหลักที่ 1การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ตามแผนประชารัฐประจําป 2563 งบประมาณ 8,475,200 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/ศูนยอํานวยการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
1.1 ชุดปฏิบัติการประจําตําบลปองกันแกไขปญหายาเสพติด
1.2 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรดานการ
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

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63





เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

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
ภู มิ คุ ม กั น ทางจิ ต ใจเชิ ง สร า งสรรค ป อ งกั น ยาเสพติ ด งบประมาณ
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 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE
3.8 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE ในรอบลงพื้นที่
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
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

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 ONEสู ร ะดั บ จั งหวั ด (ในสถานศึกษาระดั บ เขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม)
3.16.5 พี่ ส ร า งน อ งร ว มป อ งกั น ยาสู บ และยาเสพติ ด
งบประมาณ 79,200 บาท
3.16.6 พัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO BE NUMBER
ONE ระดับประเทศ 6 ทีมงบประมาณ 171,820 บาท
กิจกรรมหลักที4่ กิจกรรมบูรณาการเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติ ด ภายในหมู บ า นโดยการมี ส ว นร ว มของประชาชน งบประมาณ
200,000 บาทหนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่5 โครงการสนับสนุนโครงการรอยใจรักษงบประมาณ
1,702,100 บาทหนวยงานรับผิดชอบ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
5.1 การสืบสวนหาขาวเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่บาน
หวยสานงบประมาณ 777,600 บาท
5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติดและ
หยุด ยั้งการแพรร ะบาดยาเสพติด ในพื้นที่อําเภอแมอาย งบประมาณ
777,600 บาท
5.3 ลางบาน ลางใจ ตานภัยยาเสพติด งบประมาณ 146,900 บาท
(๖) วิธีการดําเนินงาน

 ดําเนินการเอง
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 จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 17,974,050 บาท
(8) ความพรอมของโครงการ...
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(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒)แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).........................
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน ไมมีประสบการณ
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการมีประสบการณสูง
 มีประสบการณปานกลาง
 ไมมีประสบการณ
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :
(๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด เชียงใหม
แผนงาน : ยาเสพติด
ผลผลิต : (1) ปองกันการแพรระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุมประชากร นําไปสูการยั่งยืนการแกไข
ปญหาอยางยั่งยืน
(2) ผูเสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได
(3) เกิดกิจกรรมที่สรางสรรคในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
(4) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุม
อายุ
(5) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิว
ในศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
ชมรมฯและเกิดการสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรในพื้นที่
(6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ
(7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพ
ติด และสามารถปฏิ
บัติตนให
โครงการ
: ปองกันและแก
ไขปหญางไกลยาเสพติ
หายาเสพติด ดเพืได่อความยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 : กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมตามแผนประชา
รัฐ ประจําป 2563
กิจกรรมยอย 1.1 ชุดปฏิบัติการประจําตําบลปองกันแกไขปญหายาเสพติด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๖) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

17,717,300
8,475,200
6,057,000

3,028,500 คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชาที่พัก/คายานพาหนะ ใหแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 2,019 หมูบานๆละ 1,500
บาท
3,028,500 คาจางเหมาบริการจัดอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 2,019
หมูบานๆละ 1,500 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.2 สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมยอยที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ระดับจังหวัด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

กิจกรรมยอยที่ 1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรองของจังหวัด/อําเภอ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
1.1.3 คาวัสดุ
(1) วัสดุเวชภัณฑ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

750,000

375,000 คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชาที่พัก/คายานพาหนะ ใหแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 25 อําเภอ ๆละ 15,000
บาท
375,000 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นใหแกผูปฏิบัติงาน จํานวน 25 อําเภอ ๆละ 15,000 บาท
106,600

3,600 คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุม จํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
5,000
98,000
28,000
5,000
50,000
15,000
465,000

คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท
1. คาอาหาร ใหแกผูเขาอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 280 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูเขาอบรม จํานวน 100 คน ๆ ละ 50 บาท
3. คาพาหนะใหแกผูเขารับการอบรม จํานวน100 คน ๆ ละ 500 บาท (เหมาจายไป-กลับ)
4. คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณใหแกผูเขารับการอบรม จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 150 บาท

465,000 คาชุดทดสอบหาสารเสพติดในปสสาวะ 30,000 ชุด ๆ ละ 15.50 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.5 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน To be number one ระดับจังหวัด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
กิจกรรมยอยที่ 1.6 สรางภูมิคุมกันกลุมนักเรียนในสังกัดโรงเรียนปริยัติธรรม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

150,000

150,000 คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชาที่พัก/คาพาหนะ ใหแกผูปฏิบัติงานจํานวน 7 คน ออกตรวจติดตาม 25 อําเภอ
300,000

4,000

คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุม จํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (บรรยายใหแก นร.โรงเรียนปริยัติธรรม จํานวน 28 แหง)

87,000 คาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาจางเหมาจัดสถานที/่ คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมาจัดทําปาย
คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
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
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

200,000

10,000 คาตอบแทนวิทยากร/พิธีกร/ผูทําหนาที่ดําเนินรายการในงาน
20,000 คาเบี้ยเลี้ยง/คาพาหนะ ใหแกผูเขารวมกิจกรรม
50,000 1. คาจางเหมาบริการจัดอาหาร/อาหารวางและเครื่องดื่ม ใหแกผูเขารวมกิจกรรมจํานวนประมาณ 2,000 คน
120,000 2. คาจางเหมาบริการอื่นๆ เชน คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ คาจางเหมาจัดเวที คาจางเหมาเครื่องเสียง
คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาจัดทําถวยรางวัล คาจางกรรมการตัดสินการประกวด/แขงขัน เปนตน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอยที่ 1.8 การจัดงานวันตอตานยาเสพติดระดับอําเภอ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

300,000

25,000 คาตอบแทนวิทยากร/พิธีกร/ผูทําหนาที่ดําเนินรายการในงาน จํานวน 25 อ. ๆ ละ 1,000 บาท
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
ยาเสพติด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
กิจกรรมยอยที่ 1.10 ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม

40,000

40,000 คาเบี้ยเลี้ยง/คาเชาที่พัก/คาพาหนะ ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
106,600

3,600 คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุม จํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
5,000 คาจางเหมาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 : คัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สรางทักษะปรับพฤติกรรมการสื่อสาร
เพื่อลดการเลือกปฏิบัติ การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
กิจกรรมยอย 2.1 การคัดกรองยาเสพติดเชิงรุก ในกลุมเสี่ยงตอการใชสารเสพติด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม
(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมยอย 2.2 การเสริมสรางทักษะเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยง
2.2.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อลดปญหายาเสพติด”
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม
2.2.2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดปญหายาเสพ
ติด”
๑. งบดําเนินงาน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

1,750,000
650,000

144,000 600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง จํานวน 10 รุน
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
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 รุน
50,000 คาจางเหมา รถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
110,000 เวชภัณฑทางการแพทย
51,000 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 2 รุน
450,000
110,800

28,800 600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 12 ชั่วโมง
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
36,000 คาอาหารกลางวัน 300 บาท/มื้อ จํานวน 60 คน X 2 มื้อ
12,000 อาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ จํานวน 60 คน X 4 มื้อ
339,200

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม
(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมยอย 2.3 การสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติและการตีตราผูปวยยาเสพติด
2.3.1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติและการตีตราผูปวยยาเสพติด”

๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม
(3) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
2.3.2. การจางเหมาบริการ การจัดกิจกรรมรณณงคเพื่อลดการเลือกปฏิบัติและการตีตราผูปวยยาเสพ
ติด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

129,600 600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 18 ชั่วโมง
9,000 คาที่พัก 1,000 บาท X 3 หอง X 3 วัน
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
30,000 คาจางเหมา ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ
8,600 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 2 รุน
350,000
200,000

28,800 600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 12 ชั่วโมง
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
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
60,000 คาจางเหมา ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ
11,200 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม
150,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 2.4 การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
2.4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด”
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม
๑.๑.3 คาวัสดุ
2.4.2 การจัดบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.3 คาวัสดุ

กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจเชิง
สรางสรรคปองกันยาเสพติด
กิจกรรมยอย 3.1 กิจกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

300,000
152,400

28,800 600 บาท/ชั่วโมง จํานวน 4 คนๆ ละ 12 ชั่วโมง
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
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 มื้อ
8,100 คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม
147,600

15,000 คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 200 บาท/วัน จํานวน 5 คนๆ ละ 15 วัน
12,600 คาตอบแทนผูบังคับบัญชา 420 บาท/วัน จํานวน 5 คนๆ ละ 6 วัน
120,000 เวชภัณฑทางการแพทย

5,590,000
744,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
3.1.1 รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในวันยาเสพติดโลก
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
3.1.2 อําเภอ TO BE NUMBER ONE
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมนาและฝกอบรม
3.1.3 TO BE NUMBER ONE ON TOUR
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

70,000

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
476,000

72,000 คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 คน x 5 ครั้ง x 2 วัน
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
9,000 คาจางเหมารถตู 10 ที่นั่ง 1 คัน x 5 ครั้ง ครั้งละ 1,800 บาท
5,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1 คัน x 5 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท
6,000 คาวัสดุอุปกรณ/คอมพิวเตอร
198,000

18,000 คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 3 คน x 10 ครั้ง
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

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 3.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตนแบบ TO BE
NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
กิจกรรมยอย 3.3 กิจกรรมคาย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP
จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอย 3.4 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ
3.4.1 งานแถลงขาวสําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
3.4.2 งานประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL สําหรับผูเขาประกวดและเครือขาย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

43,000

21,600 คาตอบแทนวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน เปนเงิน 21,600 บาท
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
60,000

60,000 คาจางเหมารถตู จํานวน 4 คัน คันละ 15,000 บาท (จํานวน 5 วัน) เปนเงิน 60,000 บาท
313,960
55,960

960 คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 4 คน (สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)
40,000 คาพาหนะเดินทาง (สําหรับผูบริหารและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)
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
258,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอย 3.5 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับจังหวัด และ
TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอย 3.6 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISEระดับประเทศ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
กิจกรรมยอย 3.7 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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
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
254,500

60,000 คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 250 คน
62,500 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรมและกรรมการประกวด 250 บาท x 250 คน)
72,000 คาเงินรางวัล
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

295,200

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)
136,000

36,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 600 คน x 30 บาท x 2 มื้อ
60,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 600 คน x 100 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 3.8 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ในรอบลงพื้นที่
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ
(3) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอย 3.9 กิจกรรมการประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

207,500

37,500 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรม 250 คน x 150 บาท
15,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 250 คน x 2 มื้อ x 30 บาท
25,000 คาอาหารกลางวัน 250 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
50,000 คาจางเหมาจัดตกแตงสถานที่กิจกรรมการประกวด
80,000 จางเหมาจัดทําคูมือองคความรู TO BE NUMBER ONE
1,295,920

81,000 คาตอบแทนวิทยากรฝกซอมการแสดง 3 คน x 3 ชั่วโมง x 600 บาท x 15 วัน
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
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 3.10 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถาน
ประกอบการจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

กิจกรรมยอย 3.11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยเพื่อนใจฯ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอย 3.12 กิจกรรมประชุม/อบรม/คายพัฒนาศักยภาพ แกนนํา/สมาชิกและเครือขาย
ชมรม TO BE NUMBER ONE
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

110,000

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
222,000

72,000 คาตอบแทนวิทยากรตามหลักสูตรเสาร-อาทิตย ชั่วโมงละ 600 บาท x 2 คน x 3 ชั่วโมง x 4
สัปดาห x 5 เดือน
150,000 คาจางเหมาผูจัดการศูนยเพื่อนใจ เดือนละ 15,000 บาท x 10 เดือน
703,200

43,200 คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 คน x 4 ครั้ง
60,000 คาพาหนะผูเขารวมกิจกรรมและวิทยากร 100 คน x 150 บาท x 4 ครั้ง
200,000 คาที่พักผูเขารวมกิจกรรมและวิทยากร 500 บาท x 4 ครั้ง x 100 คน
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(3) คาใขจายในการสัมมนา
กิจกรรมยอย 3.13 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใตงานดนตรี กีฬาและศิลปะ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ
กิจกรรมยอย 3.14 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ/คณะทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
กิจกรรมยอย 3.15 จัดจางเจาหนาที่โครงการ TO BE NUMBER ONE /ทํา Web Site TO BE
NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

80,000 วารสารและสิ่งเผยแพร TO BE NUMBER ONE รายปๆ ละ 200 บาท x 400 หนวยงาน เปน
เงิน 80,000 บาท
61,300
61,300
2,400 คาตอบแทนคณะกรรมการ 800 คน x 3 คน
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
12,900 คาเงินรางวัล
36,000

18,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คน x 1 มื้อ x 30 บาท x 10 ครั้ง
18,000 คาถายเอกสาร 60 คน x 30 บาท x 10 ครั้ง
400,000

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(1) คาจางเหมาบริการ

กิจกรรมยอย 3.16 กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ/สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม
3.16.1 การขยายเครือขาย TO BE NUMBER ONE
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ
3.16.2 การคนหาสถานประกอบการดาวเดน เพื่อเขาสูการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ
3.16.3 โครงการ TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาบริการ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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
586,620
50,000

17,500 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 250 คน × 35 บาท × 2 มื้อ
25,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 250 คน × 100 บาท
7,500 คาเอกสารและวัสดุอุปกรณ
30,000

10,800 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท
4,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 80 คน × 25 บาท × 2 มื้อ
8,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คน × 100 บาท
7,200 คาวัสดุอุปกรณ
31,600

9,600 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 160 คน × 30 บาท × 2 มื้อ
16,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 160 คน × 100 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
3.16.4 การนําเสนอผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สูระดับจังหวัด (ใน
สถานศึกษาระดับเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม)
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ
3.16.5 พี่สรางนองรวมปองกันยาสูบและยาเสพติด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาบริการ
3.16.6 พัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 6 ทีม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ
กิจกรรมยอย 3.17 แลกเปลี่ยนเรียนรู / ขยายเครือขาย การดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE ตนแบบ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

224,000

50,400 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท × 7 เขต
63,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน × 30 บาท × 2 มื้อ × 7 เขต
105,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 150 คน × 100 บาท × 7 เขต
5,600 คาวัสดุอุปกรณ 800 บาท × 7 เขต
79,200

21,600 คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท × 2 ครั้ง
21,600 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 180 คน × 30 บาท × 2 มื้อ × 2 ครั้ง
36,000 คาอาหารกลางวัน จํานวน 180 คน × 100 บาท × 2 ครั้ง
171,820

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
9,820 คาวัสดุอุปกรณและวัสดุคอมพิวเตอร
120,800

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
กิจกรรมหลักที่ 4 : กิจกรรมบูรณาการเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในหมูบานโดยการ
มีสวนรวมของประชาชน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ
(2) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 5 :โครงการสนับสนุนครงการรอยใจรักษ
กิจกรรมยอย 5.1 การสืบสวนหาขาวเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่บานหวยสาน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
1.1.3 คาวัสดุ
(๑) คาวัสดุเชื้อเพลงและหลอลื่น

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

10,800 คาตอบแทนวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง
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
200,000

1,800 คาวิทยากรบรรยายกลุม 3 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท
21,600 คาวิทยากรกลุม ๆละ 3 คน x 4 กลุม x 3 ชั่วโมง x 600 บาท
40,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม 200 คน ๆละ 200 บาท (เหมายจายไป - กลับ)
60,000 คาอาหารกลางวัน 200 คน ๆละ 300 บาท
20,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน ๆละ 100 บาท
10,000 คาประกาศนียบัตร
46,600 คาวัสดุสําหรับฝกอบรม
1,702,100
777,600

633,600 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ 22 นาย ๆ ละ 240 บาท x 120 วัน
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
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติด และหยุดยั้งการ
แพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่อําเภอแมอาย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
1.1.3 คาวัสดุ
(๑) คาวัสดุเชื้อเพลงและหลอลื่น
กิจกรรมยอย 5.3 ลางบาน ลางใจ ตานภัยยาเสพติด
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

777,600

633,600 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ 22 นาย ๆ ละ 240 บาท x 120 วัน
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
146,900

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*
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสราง
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในระดับทองถิ่น
3,282,600 บาท
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน
โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรูและซักซอมความเขาใจในการสราง
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
830,600 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานการกีฬา
สร างความสั มพัน ธ และการแลกเปลี่ ย นวัฒ นธรรม ประเพณีกับ
ประเทศเพื่อนบาน ของ ๕ อําเภอชายแดน
481,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ในพื้นที่อําเภอชายแดน ๕ อําเภอ
987,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมการอํ า นวยการบริ ห ารจั ด การและตรวจติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนงานเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการรั กษาความปลอดภั ย
หมูบานเพื่อสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
300,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการข า วโดยกลุ มพลั งมวลชน
ปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
484,000 บาท
ทีท่ ําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรูความเขาใจผูนํา
ชุมชน/ผู นํ าสตรี/ อาสาสมัคร/กลุ มพลั งมวลชน/สื่ อมวลชน และ
องคกรภาครัฐ การปองกันการคามนุษยในพื้นที่ตามแนวชายแดน
200,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)
ลําดับความสําคัญ 16
ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบานในระดับทองถิ่น
วงเงิน3,282,600บาท
กิจกรรมหลัก : สรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในระดับทองถิ่น
ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงาน : ความมั่นคงชายแดน
หนวยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ : นายศรัณยู มีทองคํา
ตําแหนง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท :0-5311-2615-6
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด)
จังหวัดเชียงใหม ไดยึดกรอบนโยบายความมั่นคงแหงรัฐ ซึ่งไดใหความสําคัญเรงรัดดําเนินการ แกไข
ปญหายาเสพติดอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมายและบุคคลที่ไมมีสถานะ
ชัดเจน พัฒนาและเสริมสรางความร วมมือระหวางประเทศ และยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕7) ไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชนและพื้นที่เปาหมายจังหวัดชายแดน
เพื่ อ ให มี ภู มิ คุ ม กั น ในการป อ งกั น ป ญ หา และสามารถแก ไ ขป ญ หาที่ คิ ด ว า จะเกิ ด ขึ้ น หรื อ ได ส ง ผลกระทบ
ตอความมั่นคงในปจจุบัน โดยมุงเนนใหภาคสวนไดมีการตระหนัก และมีจิตสํานึกความมั่นคงดานการผนึกกําลังของ
ทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ นํ า พลั ง อํ า นาจของชาติ ใ นมิ ติ ด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ต วิ ท ยา การป อ งกั น ประเทศ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เขามาสนับสนุนการพัฒนา เสริมดานความมั่นคงของชาติไดอยางประสาน
สอดคลอง และมีเอกภาพในการดําเนินงานทั้งมิติภายในประเทศ และมิติตางประเทศ รวมทั้งสามารถสนับสนุน
การดําเนินงานในกรอบยุทธศาสตรประเทศจังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่อําเภอชายแดนตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัด ติด
กับรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมารระยะทางชายแดนยาว 227 กิโลเมตร ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอ
เชียงดาว อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการอําเภอแมอาย และอําเภอเวียงแหง มีตําบลติดกับแนวชายแดน 12 ตําบล
139 หมูบาน มีชองทางเขา-ออกตามธรรมชาติรวม 30 ชองทาง สภาพเขตแนวชายแดนใหญเปนปาเขาระยะหลาย
กิโลเมตร ไมมีการแบงแนวเขตแดนที่ชัดเจนทําใหมีปญหาตามแนวชายแดนมากมาย ปญหาการคาสิ่งผิดกฎหมายใน
บริเวณชายแดนปญหายาเสพติดปญหาการตัดไมทําลายปา ปญหาเกี่ยวกับการคามนุษย และปญหาการลักลอบเขา
เมืองสรางจิตสํานึกในความเปนไทย ปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอที่นําพาโดยแรงงานตางดาว ปญหาผูอพยพ
หลบหนีภัยจากการสูรบในประเทศเมียนมาร ปญหาการปกปนหลักเขตแดน และทุนระเบิด ฯลฯ
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญหา / ความตองการ :จากการวิเคราะหขอมูลดานความมั่นคง (SWOT Analysis)
กลุมภารกิจของคณะกรรมการดานความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม พบวาจังหวัดเชียงใหมมีปญหาที่สงผลกระทบตอ
ความมั่นคงของจังหวัดตามลําดับความรุนแรง ดังนี้
(1.2.1) ปญหายาเสพติด...
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1) การลั กลอบนํ าเขายาเสพติด มีแนวโน มเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากมีย าเสพติ ด
จํานวนมากพักคอยตามแนวชายแดนดานตรงขามในประเทศเพื่อนบาน ตัวยาหลักยังคงเปนยาบา สวนเฮโรอีนและ
ยาไอซ มีแนวโนมวามีการลักลอบโดยปลายทางสวนใหญสงไปยังประเทศที่สามลําเลียงเพิ่มขึ้น
2) การลักลอบลําเลียงแตละครั้งจําดําเนินการในปริมาณไมมาก เนนการสงตอถึง
ผูคา/ ที่หมายปลายทางอยางรวดเร็วโดยใชวิธีฝากมากับรถโดยสารประจําทาง รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต
รถขนพัสดุภัณฑ และทางไปรษณียพื้นที่นําเขาเพื่อความเพงเล็ง ไดแก พื้นที่อําเภอเชียงดาว ฝาง แมอาย และพื้นที่
รอยตออําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน กับอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม กลุมเยาวชนเปนกลุมที่เสี่ยงที่มี
โอกาสเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
(1.2.2) ปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ป ญ หาแรงงานต า งด า วหลบหนี เ ข า เมื อ งโดยมิ ช อบด ว ยกฎหมาย จากสภาพ
เศรษฐกิจที่ตกต่ําและสภาพ ความยากลําบากในการดํารงชีวิตของประชาชนภายในประเทศเพื่อนบานเปนปจจัย
สําคัญ รวมถึงความตองการของนายจางและผูประกอบการที่ตองการแรงงานถูกเพิ่มผลกําไรในการประกอบกิจการ
ของตน วิธีการลักลอบเขามาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมสวนมากจะมีขบวนการนําพา
คนตางดาวเขามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายซึ่งมีการประสานงานและนัดจุดนัดพบระหวางแรงงานตางดาวที่อยู
ในเขตเมี ย นมาร กั บ กลุ ม ขบวนการผู นํ า พาคนต า งด า วเข า มาในพื้ น ที่ ช ายแดนหลั ง จากคนต า งด า วเหล า นั้ น
ขามแนวชายแดนมาตามชองทางในภูมิประเทศเขามาในเขตไทยแลวจะมีรถจักรยานยนตรับจางซึ่งเปนสมาชิกของ
กลุมขบวนการผู นําพาคนตางด าวนําไปไวตามสวนต างๆหรื อสถานที่ปลอดภัยแลว ใหนายหนาจัด สงแรงงานเขา
ทํางานตามสวนผลไม โรงงานและสถานที่บริการในพื้นที่หรือสงเขาจังหวัดเชียงใหม ในเวลากลางคืน หรือเวลาที่
ปลอดเจาหนาที่
แรงงานตางดาวของจังหวัดเชียงใหมที่ไดจดทะเบียนไวเมื่อป 2557 มีจํานวน
ประมาณ 36,965 คน โดยสวนใหญจะเปนคนเชื้อสายสัญชาติเมียนมารโดยหนวยขาวความมั่นคงไดวิเคราะหขอมูล
ไววา นอกจากนี้ยังมีกลุมผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนไมนอย
(1.2.3) ปญหาการทําลายทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่ และสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่รอยละ 70 มีสภาพเปนภูเขา และปาไม ปญหาการตัดไม
ทําลายปาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยมีอําเภอที่ประสบปญหามากที่สุด คืออําเภอแมแจม และอมกอยเนื่องจากภูมิ
ประเทศเปนพื้นที่ภูเขา และประชากรสวนใหญเปนชนเผาเมื่อมีการเพิ่มจํานวนของประชากรชนเผาในพื้นที่ จึงเกิด
ปญหาการขยายที่ดินทํากินเพิ่มเติมจึงเปนสาเหตุของการบุกรุกทําลายปาไมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
บางสวนบุกรุกทําลายปาไมเพื่อการปลูกพืชเสพติดเชน ฝน กอใหเกิดผลกระทบดานภัยพิบัติตางๆ ตามมาเชน น้ําปา
ไหลหลาก การกัดเซาะผิวดินในพื้นที่ปาเกิดเปนดินโคลนถลม น้ําปาไหลหลาก แมน้ําลําคลองถูกทบถมจนตื้นเขิน
เกิดปญหาแลงซ้ําซากในหนาแลงและมีปญหาเรื่องหมอกควันจากการเผาปา ในฤดูเริ่มตนเพาะปลูก
(1.2.4) ปญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
จากสภาพเขตแนวชายแดนใหญ เปนปาเขาระยะ 227 กิโลเมตร ไมมีการแบง
แนวเขตแดนที่ชัดเจนทําใหมีปญหาตามแนวชายแดนมากมาย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการลักลอบเขาเมืองของ
คนตางดาว/แรงงานตางดาวปญหาการคามนุษยและปญหาการคาสิ่งผิดกฎหมายบริเวณชายแดน ปญหาการตัดไม
ทําลายปา ปญหาเกี่ยวกับจิตสํานึกในความเปนไทยของชนกลุมนอย ปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอที่นําพา
โดยแรงงานตางดาว ปญหาการปกปนเขตแดนและทุนระเบิด นอกจากนั้นยังมีกองกําลังทหารเชื้อสายวา (UWSA)
วางกําลังอยูทางดานอําเภอเวียงแหงและอําเภอเชียงดาว ซึ่งเปนกลุมผูผลิตและคายาเสพติดตามแนวชายแดน
ความเรงดวน.....

-3ความเร ง ด วน :(ระบุ ร ะดั บ ความจํ าเป น เร งด วน) ป ญหาความมั่นคงภายในพื้ นที่จั งหวั ด
เชียงใหม ซึ่งเปนสามารถแกไขปญหาใหเบ็ดเสร็จในพื้นที่ได อาจจะเกิดปญหาลุกลามเขาไปสูพื้นที่สวนในของประเทศ
ซึ่งจะทําให ยากต อการแกไขในภาพวงกว าง จึ งต องดํ าเนิ นการโดยเร งด วน เพื่อป องกันการลุ กลามเขาไปในพื้นที่
สวนในของประเทศเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
(2.1.1) เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน
(2.1.2) เพื่อสรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและ
หมูบานใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง
ชุมชนเสริมสรางระบบปองกันตนเอง มีระบบเฝาระวังและรายงานสถานการณ
(2.1.3) เพื่อใหผูนําชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมัน่ คง
(2.1.4) เพื่ อ เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น พั ฒ นาความสั ม พั น ธ
ความรวมมือที่เขมแข็งบนพื้นฐานกระบวนความคิดในฐานะการเปนพลเมืองโลก
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนาดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป2562 สิ้นสุดป2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : 5 อําเภอชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมพื้นที่อําเภอในจังหวัดเชียงใหม
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :
1. หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง
2. ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน
3. ประชาชนในพื้นที่มีปญหาดานยาเสพติด การหลบหนีเขาเมือง สาธารณภัยและอาชญากรรม
4. ชาวเขา ชนกลุมนอย และบุคคลที่ไดรับอนุญาต ใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราว
ในพื้นที่ที่มีปญหาดานความมั่นคงของจังหวัด
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
1. ขบวนการนําพาผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายและคามนุษย
2. ขบวนการตัดไมทําลายปาและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
3. ขบวนการกออาชญากรรมและกระทําผิดอาญา
4. ผูมีอิทธิพลและขบวนการกระทําผิดกฎหมาย
5. สถานบริการและแหลงมั่วสุมอบายมุขผิดกฎหมาย
6. ขบวนการยุยงสงเสริมกอใหเกิดปญหาความแตกแยกภายในชาติ
7. อาชญากรและผูกอการรายขามชาติ

(4) เปาหมาย...
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(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
(4.1.1) หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง
(4.1.2) ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน
(4.1.3) ประชาชนในพื้นที่มีปญหาดานยาเสพติด การหลบหนีเขาเมือง สาธารณภัยและ
อาชญากรรม
(4.1.4) ชาวเขา ชนกลุมนอย และบุคคลที่ไดรับอนุญาต ใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเปน
การชั่วคราว ในพื้นที่ที่มีปญหาดานความมั่นคงของจังหวัด
(๔.๒) ผลผลิต: (4.3) ผลลัพธ :
(4.3.1) มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดาน
ความมั่นคง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นในที่
(4.3.2) หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน
ในพื้นที่ตระหนักรูวาภัยดานความมั่นคงเปนปญหาใกลตัว และเปนปญหาของสวนรวม
(4.3.3) มีการแกไขปญหาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของพื้นที่
(4.3.4) เกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและ
หมูบานจากการรวมคิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง”
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :สรางระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองคความรู
รวมกัน และนํามาซึ่งความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาภัยดานความมั่นคงอยางยั่งยืนตอไป
เชิงลบ :-ไมม-ี
(๕)แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมยอย
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตาม
แนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรูและซักซอมความ
เขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
งบประมาณ 830,600 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 2 การเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ดานการกีฬาสรางความสั มพัน ธและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ อําเภอชายแดน
งบประมาณ 481,000 บาท
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอเชี ย งดาว
เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แมอาย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

















กิจกรรมหลักที่ 3...
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ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 3 การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่อําเภอชายแดน ๕ อําเภอ
งบประมาณ 987,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 4 การอํานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตาม
และประเมิ น ผลแผนงานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความ
ปลอดภัยหมูบานเพื่อสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
งบประมาณ 300,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 5 สงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลัง
มวลชนปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
งบประมาณ 484,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจ กรรมหลัก ที่ 6 การเสวนาประชาสั มพันธ การสร างการรั บ รู
ความเขาใจผูนําชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/กลุมพลังมวลชน/
สื่อมวลชน และองคกรภาครัฐ การปองกันการคามนุษยในพื้นที่
ตามแนวชายแดน
งบประมาณ 200,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
(๖) วิธีการดําเนินงาน

 ดําเนินการเอง

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

































 จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 3,282,600 บาท
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว
แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒)แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).........................
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
ไมมี
(8.3) ความพรอมของบุคลากร...

-6(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ  ทั้งหมด  บางสวน ไมมีประสบการณ
 เครื่องมือดําเนินการ  มีพรอมดําเนินการไดทันที
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการมีประสบการณสูง
 มีประสบการณปานกลาง
 ไมมีประสบการณ
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของโครงการ :- ไมมี (๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : - ไมมี -

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

หนวย : บาท
คําชี้แจง

จังหวัด เชียงใหม
แผนงาน : ความมั่นคงชายแดน
ผลผลิต : (1) ปองกันการแพรระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุมประชากร นําไปสูการยั่งยืนการแกไขปญหาอยาง
ยั่งยืน
(2) ผูเสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได
(3) เกิดกิจกรรมที่สรางสรรคในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
(4) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุมอายุ
(5) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิว
ในศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิด
การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรในพื้นที่
(6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ
(7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด และ
สามารถปฏิบัตติ นใหหางไกลยาเสพติดได
โครงการ : โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บานในระดับทองถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบา น/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรู
และซักซอมความเขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

1.1.3 คาวัสดุ

3,282,600
830,600

9,600 คาวิทยากรภายนอก 2 รุน * 8 ชั่วโมง * 600 บาท
12,000 คาวิทยากรภาครัฐก 2 รุน * 20 ชั่วโมง * 300 บาท
120,000
105,000
270,000
60,000
60,000
30,000
50,000
60,000
36,000
18,000

คาพาหนะเดินทางในประเทศ 2 รุน * 300 คน * 200 บาท
คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ 2 รุน 150 หอง * 350 บาท
คาจางเหมาทําอาหารวาง 2 รุน 300 คน * 300 บาท * 3 มื้อ
เครื่องดื่ม 2 รุน 300 คน * 50 บาท * 4 มื้อ
คาจางเหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทําเอกสารรูปเลม 2 รุน
คาจางเหมาประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ,สื่อOnline และติดตอ ประสานงานระหวางอําเภอชายแดน 2 รุน
คาจางเหมาชางภาพ สําหรับบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขอมูลสถานการณดานความมั่นคงชายแดน 2 รุน
คาจางเหมาสถานที่ จัดเวที พิธเี ปด/ปด และเครื่องเสียง 2 รุน
คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม 2 รุน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ๒ รุน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 2 : การเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานการกีฬาสรางความสัมพันธ และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ อําเภอชายแดน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

1.1.3 คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 3 : การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบา น (ชรบ.) ในพื้นที่อาํ เภอชายแดน
๕ อําเภอ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

1.1.3 คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
481,000

225,000
60,000
25,000
25,000
73,000
73,000
987,000

คําชี้แจง

คาจางเหมาทําอาหาร 5 อําเภอ 1500 คน * 150 บาท
คาจางเหมาทําอาหารวางและ เครื่องดื่ม 5 อําเภอ 1500 คน * 40 บาท
คาจางเหมาจัดทําเวทีพรอมรื้อถอน /5 อําเภอ
คาจางเหมาจัดสถานที่ พิธีเปด/ปด และเครื่องเสียง /5 อําเภอ
คาวัสดุอุปกรณฝกอบรม /5 อําเภอ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น /5 อําเภอ

72,000 คาวิทยากรภายนอก 5 รุน * 12 ชั่วโมง * 1200 บาท
48,000 คาวิทยากรภาครัฐก 5 รุน * 16 ชั่วโมง * 600 บาท
150,000
50,000
315,000
25,000
50,000
50,000
25,000
15,000
187,000

คาพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อําเภอ 750 คน * 200 บาท (เหมาจาย ไป - กลับ)
คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ /5 อําเภอ ๆ ละ 10,000 บาท
คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม /5 อําเภอ
คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ /5 อําเภอ
คาจางเหมาชางภาพ สําหรับบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหวการสํารวจขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหสภาพพื้นที่ ปญหา
ความมั่นคงเพื่อประกอบการฝก/ อําเภอ
คาจางเหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทําเอกสารรูปเลม /5 อําเภอ
คาจางเหมาประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ,สื่อOnline และติดตอ ประสานงานระหวางอําเภอชายแดน /5 อําเภอ
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น /5 อําเภอ
คาวัสดุสนามและการฝก /5 อําเภอ

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4 : การอํานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยหมูบา นเพื่อสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง 5 อําเภอชายแดน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 5 สงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนว
ชายแดน 1 รุน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

1.1.3 คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
300,000

75,000
75,000
50,000
50,000
50,000
484,000

คําชี้แจง

คาพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อําเภอ
คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ /5 อําเภอ
เหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทําเอกสารรูปเลม /5 อําเภอ
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น /5 อําเภอ
คาวัสดุสําหรับฝกอบรม /5 อําเภอ

14,400 คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 2 คน * 12 ชั่วโมง * 600 บาท
39,000
52,000
117,000
26,000
30,000
5,000
30,000
15,000
100,000
20,000
16,600
19,000

คาพาหนะเดินทางในประเทศ 130 คน * 300 บาท
คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ 65 หอง * 800 บาท
คาจางเหมาทําอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 130 คน * 3 มื้อ * 300 บาท
คาจางเหมาทํา อาหารวาง และเครื่องดื่ม 130 คน * 4 มื้อ * 50 บาท
คาจางเหมาจัดสถานที่ พิธีเปด/ปด และเครื่องเสียง
คาจางเหมาชางภาพ สําหรับบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว
คาจางเหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทําเอกสารรูปเลม
คาจางเหมาประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ,สื่อOnline และติดตอประสานงานระหวางอําเภอชายแดน
คาจางเหมาพิมพเอกสารการขาวตามสถานการณตางๆที่เกิดขึ้นของแตละอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
คาจางเหมาการวิเคราะห และสรุปการปฏิบัติงานดานการขาว
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุสําหรับฝกอบรม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 6 การเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรูความเขาใจผูนําชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/
กลุมพลังมวลชน/สื่อมวลชน และองคกรภาครัฐ การปองกันการคามนุษยในพื้นที่ตามแนวชายแดน 5 อําเภอ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ

1.1.3 คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
200,000

คําชี้แจง

10,000 คาตอบแทนวิทยากร / 5 อําเภอ 2 คน * 4 ชั่วโมง * 250 บาท
7,350
100,000
35,000
25,000
10,000
5,150
7,500

คาเบี้ยเลี้ยง
คาจางเหมาทําอาหาร 5 รุน 500 คน * 200 บาท * 1 มื้อ
คาจางเหมาทําอาหารวาง และเครื่องดื่ม 5 รุน 500 คน * 35 บาท * 2 มื้อ
คาจางเหมาเก็บขอมูล/บันทึกขอมูล/จัดทํารูปเลม
คาเชาสถานที่
คายานพาหนะเหมาจาย
คาวัสดุสิ่งพิมพ
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หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพื่อสรางความ
มั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
3,088,000 บาท
กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม
1,500,000 บาท
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการอบรมความรูด านกฎหมายแพงและพาณิช ยและหนี้
นอกระบบ (ผานเกมส The Choice)
500,000 บาท
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
กิจ กรรมการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผูนํ าชุ มชนในการรักษาความ
ปลอดภัยภายในหมูบาน/ชุมชน
200,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมการสรางปอมยามในชุมชน (Koban) ลานเอนกประสงค
ประตูทาแพ เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย และบริการนักทองเที่ยว
888,000 บาท
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)
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ชื่อโครงการ : ปองกั นและแกไขปญ หาความมั่นคงภายในเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของ
ชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
วงเงิน 3,088,000 บาท
กิจกรรมหลัก ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของชาว
เชียงใหมและนักทองเที่ยว
ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงาน : ความมั่นคงภายใน
หนวยดําเนินการ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ : นายศรัณยู มีทองคํา
ตําแหนง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2615-6
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ ม า : ยุ ท ธศาสตร ช าติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุ ท ธศาสตร ที่ 1
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่น คงประชาชนมีความสุข
เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศ ใหมีความมั่นคงปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบ
เรีย บรอยในทุ กระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒ นาคนเครื่องมื อ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับ มือกับภั ยคุกคาม และภัย พิบัติไดทุกรูป แบบ และทุกระดับ
ความรุนแรงควบคูไปกับการปองกันและแกไขป ญ หาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบั น และที่อาจจะเกิ ดขึ้ น
ในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่
ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้ นฐานของหลักธรรมาภิ บาล เพื่อเอื้ออํานวย
ประโยชน ต อ การดํา เนิ น การของยุ ท ธศาสตรช าติ ด า นอื่ น ๆ ให ส ามารถขั บ เคลื่ อ นไปได ต ามทิ ศทาง และ
เปา หมายที่ กํา หนด และยุท ธศาสตรที่ 3 ยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาและเสริมสรา งศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย
ประเด็นยุทธศาสตรหลัก : ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน
ชุมชน และพื้นที่เปาหมาย เพื่อพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และพื้น ที่เปาหมายใหมีโครงสราง
ประชากรที่ เหมาะสม มี ค วามเข ม แข็ ง มั่ น คงปลอดภั ย มี จิ ต สํ านึ ก ด า นความมั่ ง คง พึ่ ง ตนเองได รวมทั้ ง
มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต พรอมเผชิญปญหา ภัยคุกคาม และการเปลี่ยนแปลง และตามที่รัฐบาลไดมีนโยบาย
ให จัดตั้ งศู น ย ยุ ติ ธรรมชุมชนตําบลในพื้ นที่อ งคก รปกครองสวนท องถิ่น ทุก พื้ น ที่ เพื่ อส งเสริม และสนั บ สนุ น
ใหชุมชน ไดมีสวนรวมในการปองกันและ แกไขปญหาอาชญากรรมภายในชุมชน ภายใตแนวคิดการเปนหุนสวน
ดําเนินการระหวางชุมชนกับภาครัฐ ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรม หวังเปนอยางยิ่งวา การเปดโอกาสให
ชุมชนไดมีสวนรวมในการกระบวนการยุติธรรมใน รูปแบบของ “ยุติธรรมชุมชน” ที่เนนการปองกันและแกไข
ป ญ หาข อ พิ พ าทและป ญ หาอาชญากรรมในเชิงสมานฉัน ท จะเป น กลไกให ป ระชาชนได เรีย นรูเกี่ย วกับ งาน
ยุติธรรม และสามารถเขาถึงความยุติธรรมไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สรางการรับรูดานกฎหมายใหแกประชาชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อเปนเกราะปองกันตน และสามารถพึ่งตนเองได
เกิดความมั่นคง...

-2เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง การรับรูและเขาถึงบริการ
ของภาครัฐและกฎหมาย จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ประชาชนตองรูประกอบกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
ซึ่งเปนหนวยงานที่ มีบาทบาทภารกิจในการดําเนินการใหคําปรึกษากฎหมาย รับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข
ไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท ใหความชวยเหลือกองทุนยุติธรรม และใหความชวยเหลือคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ซึ่งการดําเนินการที่ผานมา สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
ไดรับ เรื่อ งรอ งเรีย นรองทุก ข และดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย ระงับ ขอ พาท พรอมให ค วามช วยเหลือ กองทุ น
ยุติธรรมในการดําเนินคดีในขอพิพาททางแพงและพาณิชยรวมถึงปญหา หนี้นอกระบบ ใหแกประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม เปนจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุการพิพาทสวนหนึ่งมาจากการไมมีความรูทางกฎหมาย จึงทําใหถูก
เอารั ด เอาเปรีย บ หลอกลวง หรือ ยอมผูก พั น ตนโดยรูเท า ไมถึงการณ จนในบางครั้ง เป น เหตุ ใหถูก ฟ อ งรอ ง
ดําเนินคดีทางศาลจนคดีถึงที่สุด และไมอาจแกไขเยียวยาใดๆ ได ซึ่งจากการไดประสบพบเจอปญหาดังกลาว
ทํ าให สํานัก งานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม เล็งเห็น วาหากประชาชนในพื้น ที่ มีความรูความเขาใจในกฎหมาย
เบื้องตนแลว การตัดสินใจดําเนินการ จัดทํานิติกรรมใดๆ อาจใชความรอบคอบ ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น และ
จะไมทําใหเกิดปญหามีขอพิพาทกันในภายหลัง ทําใหความขัดแยงและขอพิพาทในชุมชนลดนอยลงไปดวย
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพปญ หา / ความตองการ : ดวยป จจุบัน คนในจังหวัด เชีย งใหมยั งคงมี ปญ หา
ความขัดแยงหลายประเด็น อาทิเชน ปญหาความขัดแยง ทางการเมือง ปญหาความเหลื่อมล่ํา และความไมเทา
เทียมกันในการเขาถึงกระบวนการ ยุติธรรมของประชาชนที่ตองสรางภูมิคุมกันใหเกิดความเข็มแข็ง ลดความ
ขั ด แย ง ทางความคิ ด และอุ ด มการณ ที่ มี ร ากฐานมาจาก ความเหลื่ อ มล้ํ า ความไม เสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาขาด เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสงเสริมคนในชาติให
ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติเปนศูนยจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี ตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตรช าติ ด า นความมั่ น คง ซึ่ ง มี เป า หมายสํ า คั ญ ในภาพรวม
ระยะ ๒๐ ป ที่เปนรูปธรรม คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเรงเสริมสรางความเขมแข็งและ
ความรัก ความสามั คคีป รองดองของคนในชาติ ตลอดจนการ ปลูก จิตสํ านึ ก ด านความมั่ น คง ใหเกิ ด ขึ้ น ใน
ประชาชนทุกระดับ ปญ หาที่เกิดขึ้นบอยครั้งในสังคม เกิดจากประชาชนในสังคมไทยสวนมากยังขาดความรู
ดานกฎหมายในเรื่องตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหประชาชนถูกหลอกลวงจากการที่ตนไมรกู ฎหมาย และในชุมชน
มี เครื อ ขา ยยุ ติ ธรรมชุม ชนและผู นํ า ชุ มชน ที่ ดํา เนิ น การเป น จิ ต อาสาทํ า งานเพื่ อ ชุ ม ชน ส งเสริม สนั บ สนุ น
การดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ ควรที่ จ ะได รับ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางด า นกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย แ ละ
หนี้น อกระบบ สมควรไดรับการพัฒนาใหความรูเพิ่มเติมดานกฎหมายดังกลาว เพื่ อที่จะไดนําความรูที่ไดรับ
ไปถายทอดแกประชาชนในชุมชนตอไปได
ความเรงดวน : จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรที่ ๓ การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ภายใน จึงไดจัดทําโครงการปลูกฝงสํานึกรัก สามัคคีและสงเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ประจําป ๒๕๖๒
ภายใตแผนงานยุทธศสาสตร ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของดานความมั่นคงจากแนวดิ่งสูแนวราบ
โดยมุงปลูกฝงใหประชาชนเกิดสํานึกรักสามัคคี เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ตระหนักถึงประโยชนของ
สวนรวมรวมถึงการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและสรางความรู ความเขา รวมถึงแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ตลอดจน...

-2ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและสัญ ญาประชาคม เพื่ อสรางความสามัคคีป รองดอง
ใหกับคนในชาติ โดยเริ่มจากเยาวชนกลุมเปาหมาย ๗๖ จังหวัดทั้งประเทศ เพื่อนําไปขยายผลในระดับพื้นที่ให
เกิดสรางรากฐานกลุมเยาวชนเพื่อตอยอดไปสูการสรางความปรองดองใหกับประเทศชาติ
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
(2.1.1) เพื่อใหสิทธิผูดอยโอกาส ผูยากจน ราษฎรที่ไรสถานะทางทะเบียนราษฎร ไดรับ
การตรวจพิสูจน สารพันธุกรรม เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร
(2.1.2) เพื่อ ใหมี ขอมูลพื้ นฐานของชุมชนกลุมเปาหมายที่ จะดํ าเนิ น การสงต อขอ มูล ให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(2.1.3) เพื่อเผยแพร แนะนํา ประชาสัมพันธ และอบรมใหความรู ดานกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย ว า ด ว ยเรื่ อ งนิ ติ ก รรมสั ญ ญา จํ า นํ า จํ า นอง ขายฝาก และเช า ซื้ อ พระราชบั ญ ญั ติ ท วงถามหนี้
พ.ศ.2558 และพระราชบั ญ ญั ติ หา มเรีย กดอกเบี้ ย เกิ น อั ต รา พ.ศ.2560 ให แ ก ป ระชาชนผู สนใจในศู น ย
ยุติธรรมชุมชนกลุมเปาหมาย
(2.1.4) เพื่อลดปญ หาขอพิพาทและความขัดแยงในชุมชน ลดปริมาณเรื่องรองเรียนรอง
ทุกขที่จะเขามา ยังสํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเชียงใหม และลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล
(2.1.5) เพื่ออํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป
(2.1.6) เพื่อเชื่อมความสัมพันธใหแนนแฟนระหวางตํารวจชุมชนกับประชาชนในพื้นที่
(2.1.7) เพื่อลดอาชญากรรมและอุบัติเหตุในบริเวณลานเอนกประสงคประตูทาแพและ
ชุมชนใกลเคียง
(2.1.8) เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนกลุมเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
(2.1.9) เพื่อใหชุมชนมีผูนําที่มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
(2.1.10) เพื่อใหชุมชนมีผูนําที่มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม
(2.1.11) เพื่อใหผูนําชุมชนมีแนวทางในการเสริมสรางความรัก ความสามัคคี ความรวมมื อ
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 และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

(4) เปาหมาย...

-4(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
(4.1.1) รอยละของจํานวนผูเขารับ การอบรมมีค วามรูความเขาใจในเรื่อ งการตรวจ
พิสูจนสารพันธุกรรมและการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร
(4.1.2) รอยละของประชาชนที่เขารับการตรวจพิสูจนสารพันธุกรรมไดรับการเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนราษฎร
(4.1.3) ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายแพ งและพาณิชยและ
หนี้นอกระบบ
(4.1.4) คดีอาชญากรรมเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวเปน 0 หรือไมเกิดขึ้นเลย
(4.1.5) คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเจาหนาที่สามารถจับกุมผูกระทําผิดได รอยละ 100
(4.1.6) ผูนําชุมชนมีผูนําที่มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
(4.1.7) ผูนําชุมชนมีผูนําที่มีภาวะผูนํา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อสวนรวม
(4.1.8) ผูนําชุมชนมีแ นวทางในการเสริมสรางความรัก ความสามั คคี ความรวมมื อ
และความเขมแข็งของชุมชน
(๔.๒) ผลผลิต : (4.3) ผลลัพธ :
(4.3.1) เครือขายยุติธรรมชุมชน กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีองคความรูดานการชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม และสามารถนําไปชวยเหลือผูที่ไร
สถานะทางทะเบียนราษฎร
(4.3.2) เครือขายยุติธรรมชุมชน ผูนําชุมชน ไดรับการพัฒนาทักษะดานกฎหมายแพง
และพาณิชย และหนี้นอกระบบ และสามารถถายทอดตอไปยังประชาชนได
(4.3.3) ตํารวจไดรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชน
(4.3.4) สถิติการเกิดอาชญากรรมและอุบัติภัยในทองถิ่นลดลง
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการดาน ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมซึ่งมุงแกไขปญหาใหกับผูดอยโอกาสและผูยากไร ใหไดรับสิทธิเสรีภาพอยางเทาเทียม
เชิงลบ : -ไมมี-

(๕) แนวทางการดําเนินงาน...

-5(๕) แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมยอย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

กิจกรรมหลักที่ 1 การชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาส
ทางสังคม
- งบประมาณ 1,500,000 บาท
- หน วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมหลั กที่ 2 การอบรมความรูดานกฎหมายแพ ง
และพาณิ ชย แ ละหนี้ น อกระบบ (ผ า นเกมส The
Choice)
- งบประมาณ 500,000 บาท
- หน วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของผูนําชุมชน
ในการรักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน/ชุมชน
- งบประมาณ 200,000 บาท
- หนวยงานที่รับผิดชอบ ที่วาการอําเภอเมืองเชียงใหม
กิจ กรรมหลั ก ที่ 4 การสรางป อมยามในชุมชน (Koban)
ลานเอนกประสงคประตูทาแพเพื่อสรางความปลอดภัยและ
บริการนักทองเที่ยว
- งบประมาณ 888,000 บาท
- หนวยงานที่รบั ผิดชอบ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(๖) วิธีการดําเนินงาน

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

































 ดําเนินการเอง

 จางเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 3,088,000 บาท
(ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย)
(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศกึ ษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).........................
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
 ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของ...

-6(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ 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) วิธีก ารบริ หารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็ จ เพื่ อให เกิดความ
ยั่ งยืน ของโครงการ : กิจ กรรมที่ 4 สํานักงานตํารวจจะดําเนิน การตรวจสอยความเรียบรอ ยภายหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ เมื่อดําเนินการกอสรางอาคารที่ทําการเสร็จแลว จะจั ดเจาหน าที่ตํา รวจจาก สถานีตํารวจ
ภูธรเมืองเชียงใหม มาประจําการที่ปอมยามเพื่อดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนและนักทองเที่ยว
(๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี
............................................................

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด เชียงใหม
แผนงาน : ความมั่นคงภายใน
ผลผลิต : โครงการ : ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยและ
ความมั่นใจของชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 : การชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม
หนวยงาน : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ
(4) คาวัสดุอุปกรณ
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมหลักที่ 2 : การอบรมความรูดานกฎหมายแพงและพาณิชยและหนี้นอกระบบ (ผาน
เกมส The Choice)
หนวยงาน : สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

3,088,000
1,500,000

18,000 คาตอบแทนวิทยากร (6๐๐ บาท/ชั่วโมง x ๖ ชั่วโมง x ๕ ครั้ง )
35,000
7,000
100,000
10,000
12,000
50,000
50,000
1,000,000
150,000
50,000
8,000
10,000
500,000

คาที่พัก เจาหนาที่ จํานวน 10 คน (หองละ ๑,4๐๐ บาท x 5 หอง x 5 ครั้ง)
คาที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน (หองละ ๑,4๐๐ บาท x 1 หอง x 5 ครั้ง)
คาพาหนะผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 200 บาท)
คาเดินทางวิทยากร (2 คน) (คาเดินทางไป – กลับ ครั้งละ 1,0๐๐ บาท x ๕ ครั้ง x 2 คน)
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ (240 บาท x 10 คน x ๕ ครั้ง)
คาจัดทํากระเปาสําหรับผูรับการอบรม (500 ชุด x 100 บาท)
คาเอกสารประกอบการอบรม (500 ชุด x 100 บาท)
คาบริการในการตรวจสารพันธุกรรม (เฉลี่ยรายละ 10,000 x 100 คน)
คาอาหารผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 300 บาท x 1 มื้อ)
คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
คาปากกา กระดาษ A๔ สมุดโนต
คาน้ํามันเชื้อเพลิง (๒ คัน x ๑,00๐ บาท x ๕ ครั้ง)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ
(4) คาวัสดุอุปกรณ
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
กิจกรรมหลักที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพของผูนําชุมชนในการรักษาความปลอดภัยภายใน
หมูบาน/ชุมชน
หนวยงาน : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ
(3) คาจางเหมาบริการ
1.1.3 คาวัสดุ

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

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 )
35,000
7,000
100,000
10,000
12,000
50,000
25,000
150,000
30,000
8,000
10,000
200,000

คาที่พัก เจาหนาที่ จํานวน 10 คน (หองละ ๑,4๐๐ บาท x 5 หอง x 5 ครั้ง)
คาที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน (หองละ ๑,4๐๐ บาท x 1 หอง x 5 ครั้ง)
คาพาหนะผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 200 บาท)
คาเดินทางวิทยากร (2 คน) (คาเดินทางไป – กลับ ครั้งละ 1,0๐๐ บาท x ๕ ครั้ง x 2 คน)
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ (240 บาท x 10 คน x ๕ ครั้ง)
คาจัดทํากระเปาสําหรับผูรับการอบรม (500 ชุด x 100 บาท)
คาเอกสารประกอบการอบรม (500 ชุด x 50 บาท)
คาอาหารผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 300 บาท x 1 มื้อ)
คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมอบรม (50๐ คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
คาปากกา กระดาษ A๔ สมุดโนต
คาน้ํามันเชื้อเพลิง (๒ คัน x ๑,00๐ บาท x ๕ ครั้ง)

1,800 คาวิทยากรบรรยายกลุม 3 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท
21,600 คาวิทยากรกลุม ๆละ 3 คน x 4 กลุม x 3 ชั่วโมง x 600 บาท
40,000
60,000
20,000
10,000
46,600

คาพาหนะผูเขารวมประชุม 200 คน ๆละ 200 บาท (เหมายจายไป - กลับ)
คาอาหารกลางวัน 200 คน ๆละ 300 บาท (จํานวน 1 มื้อ)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน ๆละ 100 บาท (จํานวน 2 มื้อ)
คาประกาศนียบัตร
คาวัสดุสําหรับฝกอบรม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 4 การสรางปอมยามในชุมชน. (Koban) ลานเอนกประสงคประตูทาแพเพื่อ
สรางความปลอดภัยและบริการนักทองเที่ยว
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
พัดลมเพดานแบบโคจร 16"
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 26,000 บีทียู
ตูเหล็ก (มอก.) 2 บาน 4 ชุด
ตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณแบบที่ 1
โตะทํางาน ระดับ 3-6
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด
โตะวางอเนกประสงค
เกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6
เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร
เกาอี้ผูมาติดตอ
ชั้นวางเอกสารแบบถอดได
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
(๑.๒) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รถจักรยานขนาดเล็ก 24"
(๑.๓) ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสํานักงาน

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

888,000

64,750.00
1,400.00
36,200.00
12,800.00
18,000.00
5,200.00
2,000.00
3,200.00
2,500.00
11,600.00
1,200.00
1,950.00
4,200.00
3,800.00
11,000.00

เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ราคา 64,750 บาท
พัดลมเพดานแบบโคจร 16" จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,400 บาท
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 26,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคา 36,200 บาท
ตูเหล็ก (มอก.) 2 บาน 4 ชุด ราคาชุดละ 3,200 บาท
ตูจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณแบบที่ 1 จํานวน 1 ตู ราคา 18,000 บาท
โตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 2 โตะ ๆ 2,600 บาท
โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 โตะ ๆ ละ 2,000 บาท
เครื่องทําน้ําเย็นแบบใชขวด จํานวน 1 โตะ ๆ ละ 3,200 บาท
โตะวางอเนกประสงค จํานวน 1 โตะ ๆ ละ 2,500 บาท
เกาอี้ทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท
เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท
เกาอี้ผูมาติดตอ จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 390 บาท
ชั้นวางเอกสารแบบถอดได จํานวน 2 ชั้น ๆ ละ 2,100 บาท
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,000 บาท

5,400.00 รถจักรยานขนาดเล็ก 24" จํานวน 3 คัน ๆ ละ 1,800 บาท
16,000.00 เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท
16,000.00 เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุคสํานักงาน จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ LED สี
(๑.๑๐) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA
ภาษี
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑๐ ลานบาท
คากอสรางอาคารปอมยาม

ป ๒๕๖๒
(ถามี)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๓

คําชี้แจง

17,000.00 เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท
5,800.00 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,8000 บาท
16,000.00

632,000.00 กอสรางอาคารปอมยาม

ลําดับความสําคัญ 27
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
โครงการป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกลไกประชารั ฐ
ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา
22,109,600 บาท

งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมเชียงใหมปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐตามหลักเขาใจ
เขาถึง และพัฒนา
21,010,000 บาท
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมการประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1,099,600 บาท
สํานักประชาสัมพันธ เขต 3

ขอมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)
ลําดับความสําคัญ 27
ชื่อโครงการ : ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา
วงเงิน 22,109,600 บาท
กิจกรรมหลัก : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงาน : สาธารณภัย
หนวยดําเนินการ : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ : นายไพรินทร ลิ่มเจริญ
ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
สถานที่ติดตอ : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท : 0-5311-2615-6
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : สถานการณสาธารณภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย ภัยดานความมั่นคง ทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภัยเหลานี้สรางความเสียหายใหแกทรัพยสิน บานเรือน และชีวิต เปนจํานวนมาก
ทั้งยังมีผลตอความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงใหความสําคัญเรงประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ สราง
ความรู ความเขาใจ รวมทั้งใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ภัยคุกคามดานความมั่นคงที่รัฐ บาลกําชับ ให หน วยงานเรงฝกซอมแผนเตรี ยมพร อมดานสาธารณภั ยใหกับ
บุคลากรในหนวยงาน
(๑.๒) สรุปสาระสําคัญ
สภาพป ญ หา / ความต อ งการ :ป จจุ บั นการเตรี ยมความพร อมรั บมื อสถานการณ
สาธารณภัยและภาวะวิกฤตยังขาดการเตรียมความพรอม ซักซอมกรณีการเกิดภัยอยางเปนระบบทั้งการสั่งการของ
ผูบั ญชาการเหตุการณ ขั้ นตอนวิธี การ แนวทางปฏิบั ติ มาตรการดานการประชาสัมพันธ ให ขอมู ลแกสื่อมวลชน
เมื่อเกิดสถานการณ มาตรการปองกันแกไขบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีปฏิบัติฟนฟู
เยียวยาแกผูประสบภัย และพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเกิดภัย
ความเร งด ว น :สํ านั กงานประชาสั มพั นธ เขต 3 ในฐานะหน ว ยงานประชาสั มพัน ธ
ของภาครัฐในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทําหนาที่สรางความรู ความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
ใหกับประชาชน โดยเปนสื่อกลางของรัฐในการสื่อสารระหวางภาครัฐ ประชาชนและสื่อมวลชนในการกระจาย
ขอมู ลข าวสารของภาครั ฐ ตลอดจนเสี ยงสะท อนจากประชาชน ให เกิ ดการพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการเตรี ยม
ความพรอมรับมือกับสถานการณสาธารณภัย ไดอยางเหมาะสมตามสถานการณวิกฤตที่เกิดขึ้น สรางภูมิคุมกันและ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากสถานการณสาธารณภัยตางๆ
(๒) ขอมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ
(2.1.1) ชุมชนในพื้นที่เชียงใหมมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอยางยั่งยืน
(2.1.2) ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพรับมือภัยพิบัติ สงผลใหความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสินลดลง
(2.1.3) ประชาชน ...

-2(2.1.3) ประชาชนและนักทองเที่ยวได รั บความปลอดภัย จากการทองเที่ย วในพื้น ที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม
(2.1.4) ประชาสัมพันธสรางความรับรูและเขาใจในขั้นตอนการบูรณาการหนวยงานดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาครัฐ และอาสาปองกันภัยที่เกี่ยวของในพื้นที่
(2.1.5) รณรงคสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อยางยั่งยืน
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม  โครงการใหม
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
 ดําเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ป เริ่มตนป2562 สิ้นสุดป2563
(๒.๕) สถานที่ดําเนินโครงการ : พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ
(๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๓.๑) กลุมเปาหมาย :พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย :พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ
(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
(4.1.1) จํานวนพื้นที่เสียงจากความเสียหายจากภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหมลดลง
(4.1.2) อัตราการเสียชีวิตจากเหตุสาธารณภัยของประชาชนและนักทองเที่ยวลดลง
จากปที่ผานมา
(4.1.3) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง รับรู รับทราบวิธีเตรียมความ
พรอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔.๒) ผลผลิต:
(4.2.1) การประชาสั มพันธป องกันและบรรเทาสาธารณภั ยสื่ อกิจ กรรม สื่อวิทยุ
โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่ออินเตอรเน็ต
(4.2.2) ชุมชนในแหลงทองเที่ยวได รับการเสริ มสรางศักยภาพในการสรางความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Safety Village)
(4.2.3) หนวยงานระดับจังหวัดเชียงใหม มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานดานการ
จัดการภัยพิบัติ
(4.2.4) หนวยงานระดับทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม มีความพรอมในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(4.2.5) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีคิว
ในศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิด
การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรในพื้นที่
(4.2.6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ
(4.2.7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหายาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนใหหางไกลยาเสพติดได
(4.3) ผลลัพธ...

-3(4.3) ผลลัพธ :
(4.3.1) จังหวัดเชียงใหมไดรับความไววางใจจากนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
(4.3.2) ประชาชนพื้นที่ชุชมหรืออในแหลงทองเที่ยวมีความพรอมและความปลอดภัย
ตอการดํารงชีพในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(4.3.3) หนวยงานระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหมที่มีการปฏิบัติงานดานการจัดการ
ภัยพิบัติ มีความพรอมในการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
(4.2.4) ประชาชนรับรูและเขาใจในขั้นตอนการบูรณาการหนวยงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและเหตุวิกฤติในพื้นที่ ตลอดจนมีความรูดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :ประชาชนรับรูและเขาใจในขั้นตอนการบูรณาการหนวยงานด านปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ในการดํ า เนิ น การเมื่ อ เกิ ด เหตุ ส าธารณภั ย และเหตุ วิ กฤติ ในพื้ น ที่ ตลอดจนมี ความรู
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชิงลบ :-ไมม-ี
(๕)แนวทางการดําเนินงาน
กิจกรรมยอย

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 1เชียงใหมเมืองปลอดภัยภายใตกลไก
ประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา
งบประมาณ 21,010,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2การประชาสั ม พั น ธ ป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 1,099,600 บาท
หน วยงานที่รับผิ ดชอบ สํานั กงานประชาสัมพันธเขต 3
เชียงใหม
(๖) วิธีการดําเนินงาน

ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

















 ดําเนินการเอง

(๗) วงเงินของโครงการ จํานวน 22,109,600บาท

 จางเหมา

-4(๘) ความพรอมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดําเนินโครงการ
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
หรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที
อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
แลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือกําลังแกไขปญหา/ อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ
(๘.๒)แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช).........................
มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ....................
ไมมี
(๘.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ 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 เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของโครงการ :-ไมม-ี
(๑o) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : -ไมม-ี
..............................................

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพื่อปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผลผลิต : (1) การประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสื่อกิจกรรม สื่อวิทยุ โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง
สื่ออินเตอรเน็ต
(2) ชุมชนในแหลงทองเที่ยวไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการสรางความปลอดภัยจากภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ (Safety Village)
(3) หนวยงานระดับจังหวัดเชียงใหม มีการบูรณาการในการปฏิบตั ิงานดานการจัดการภัยพิบตั ิ
(4) หนวยงานระดับทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม มีความพรอมในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
(5) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรมปรับทุกขสรางสุขแกปญหาและพัฒนาอีควิ ในศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ทุกอําเภอภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิด
การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรในพื้นที่
(6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ
(7) ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด และ
สามารถปฏิบัตติ นใหหางไกลยาเสพติดได
โครงการ :.โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 1 : เชียงใหมเมืองปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา
กิจกรรมยอย 1.1 จัดทําคลังขอมูบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมโดยการเชื่อมโยงจากหนวยงานในพื้นที่ของทองถิ่น
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

22,109,600
21,010,000
200,000
156,000
150,000
0
150,000
150,000 จางเหมาสํารวจและจัดทําขอมูลสาธารณภัยในแตละทองถิ่น จํานวน 3 ภัย (อุทกภัย ดินโคลนถลม/ภัยแลง/วาตภัย )
(50,000 x 3 ภัย)
6,000
6,000 คูมือการใชงานคลังขอมูล 3 ภัย (2,000x3 ภัย)
44,000

44,000 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับศูนยขอมูลประมวลผล 22,000 x 2 เครื่อง

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 1.2 สรางการรับรูและความตระหนักในการเตรียมความพรอมใหแกหนวยงานในระดับทองถิ่นและ
หนวยปฏิบัตริ วม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๙) วัสดุสนามและการฝก
กิจกรรมยอย 1.3 กิจกรรมหมูบานปลอดภัยจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (Safety Vilage) สูความยั่งยืนอยางมีสวน
รวมของประชาชน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ

(๖) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

1,250,000
1,250,000
1,250,000
225,000
225,000 (ภาคทฤษฎี 600x3 ชมx25รุน)
(ภาคปฎิบัติ 600x3 ชมx 2 คน x2กลุมx 25 รุน)
875,000
50,000 คาที่พัก จนท (400 บาทx 5 คน x 25 คืน)
825,000 คาอาหารผูเขาอบรม (110 คน x 200 บาทx 25 รุน)
คาอาหารวาง (110 คน x 50 x 2 มื้อ x 25 รุน)
150,000
25,000 คาน้ํามันเชื้องเพลิง (1000 x 25 รุน)
125,000 วัสดุฝก (50 บาทx 100 คนx 25 รุน)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
32,400 (ภาคทฤษฎี 600x3 ชมx2รุน)
(ภาคปฎิบัติ 600x4 ชมx 2 คน x3กลุมx 2 รุน)
642,600
30,000 คาที่พัก จนท.จัดประชุมและสํารวจพื้นที่ (500 บาทx 10 คนx 3ครั้ง) 2 ชุมชน
60,000 คาที่พัก จนทรวมฝกแผนชุมชน (50*30คน*2 คืน)*2 ชุมชน
28,800 คาเบี้ยเลี้ยง จนท จัดประชุมและสํารวจพื้นที่ (240 * 10 คน * 6 ครั้ง) * 2 ชุมชน
28,800 คาเบี้ยเลี้ยง จนท.รวมฝกซอมแผนชุมชน(240*30คน*2วัน) *2ชุมชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
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)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(๘) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๓) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(๙) วัสดุสนามและการฝก

(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
กิจกรรมยอย 1.4 กิจกรรมหมูบา นเปนสุข แหลงทองเที่ยวปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๕) คาเชาทรัพยสิน
(๖) คาจางเหมาบริการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
24,000
24,000
120,000
70,000
120,000
16,000
5,500
325,000
30,000
20,000
30,000
25,000
20,000

คําชี้แจง
คาอาหารกลางวัน
ประชุมจัดทําแผนชุมชน (100 คน *120บ* 2 ชุมชน)
ประชุมเตรียมการฝกซอมแผนและฝกซอมการประสานงาน (100 คน *120บ*2 ชุมชน)
การฝกซอมแผนชุมชน (500คน * 120บ*2 ชุมชน)
คาอาหารวางอบรมใหความรูใหแกชุมชน 2 แหง (500คน*35 บ*2มื้อ*2 ชุมชน)
คาอาหารกลางวันอบรมใหความรูแกชุมชน 2 แหง (500 คน*120บ *2 ชุมชน)
คาจัดสถานที่ฝกอบรม (4 ครั้ง*2,000*2 ชุมชน)
คารับรองพิธีการ (2750 * 2 ชุมชน)
คาน้ํามันเชื้องเพลิง (15000 x 2 ชุมชน)
- คาปายประชาสัมพันธ Ssfety Village (10,000 * 2 ชุมชน)
- วัสดุฝกภาคสนาม (15,000 * 2ชุมขน)
- เครื่องเตือนภัยแบบมือหมุน (12,500 x 2 เครื่อง)
- เชื้อเพลิงเครื่องจักรรวมฝกซอม (10000 * 2 ชุมขน)

200,000 คาเอกสารคูมือประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ (500*200)*2 ชุมชน
800,000
800,000
800,000
72,000
72,000 (ภาคทฤษฎี 600x3 ชมx2ครั้ง)*4 แหง
(ภาคปฎิบัติ 600x3 ชมx 4 คนx 2 ครั้ง) 4 แหง
381,600
28,800 คาเบี้ยเลี้ยง จนท. (10คน*240บ*3วัน)* 4 แหง
40,000 คาที่พัก จนท (500*10คน*2 คืน)*4 แหง
16,000 คาเชาสถานที่ (2 ครั้ง*2,000*4 แหง)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
8,400 ประชุมผูประกอบการในชุมชน (60คน*35 บ *4 ชุมชน)
16,800 ประชุมจัดทําแผนลดความเสี่ยง(60 คน*35 บ*2 มื้อ* 4 แหง)
คาอาหารกลางวัน
24,000 - ประชุมทําแผนลดความเสี่ยง (50 คน *120บ* 4แหง)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
(๘) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(๙) วัสดุสนามและการฝก
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
กิจกรรมยอย 1.5 จัดตั้งศูนยบญ
ั ชาการเหตุการณสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
๒. งบลงทุน
๒.๒ คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
(๑) คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ
จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสาธารณภัย จ.เชียงใหมพรอมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และหองประชุม
กิจกรรมยอย 1.6 เพิ่มศักยภาพระบบการจัดการสาธารณภัยใหแกหนวยปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยใหเปนไป
ในรูปแบบเดียวกัน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

(๘) คารับรองและพิธีการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(๙) วัสดุสนามและการฝก

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
86,800
148,800
12,000
346,400
20,000
40,000
20,000
26,400
240,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000

คําชี้แจง
คาอาหารวางอบรมใหความรูใหแกผูประกอบการและทองถิ่น (310คน*35 บ*2มื้อ*4 แหง)
คาอาหารอบรมใหความรูใหแกผูประกอบการและทองถิ่น (310 คน*120บ *4ชุมชน)
คารับรองพิธีการ (3000* 4 ชุมชน)
คาน้ํามันเชื้องเพลิง (5000 x 4 ชุมชน)
คาปายประชาสัมพันธความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว (10,000 * 4 แหง)
- วัสดุฝกภาคสนาม (5,000 *4 แหง)
- เอกสารประกอบการประชุมและจัดทําแผน (6,600*4 แหง)
คาเอกสารคูมือประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ (300*200)*4 ชุมชน

10,000,000 จางเหมาปรับปรุงอาคารศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เปนหองบัญชาการเหตุการณสา
ธารณภัยจังหวัด พรอมอุปกรณสารสนเทศประจําศูนย และหองประชุม
400,000
400,000
0
0
324,000
24,000 คาเบี้ยเลี้ยง จนท. (50คน*240บ*2วัน)
50,000 คาที่พัก จนท (500*50คน*2 คืน)
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
7,000 - ประชุมเตรียมความพรอม 2 ครั้ง (100คน*35 บ *2 ครั้ง)
70,000 - จัดฝกซอมแผนบนโตะ (1000 คน *35 บ*2 มื้อ)
คาอาหารกลางวัน
120,000 - จัดฝกซอมแผนบนโตะ (1000 คน *120 บ)
50,000 คาจัดสถานที่ฝกอบรม
3,000 คารับรองพิธีการ
76,000
12,000 คาน้ํามันเชื้องเพลิง (2000 x 6 คัน)
50,000 น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องจักกล รวมฝก
5,000 คาปายประชาสัมพันธการฝกซอม (2,500 * 2 ผืน)
9,000 - วัสดุฝกภาคสนาม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 1.7 เพิ่มศักยภาพระบบสื่อสารในการกูชีพ-กูภัยในการเขาถึงพื้นที่ประสบภัย
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
1. จัดหาเครื่องรับ -สงวิทยุระบบ VHF/FM 2 ระบบ(ANALOG AND DIGITAL SYSTEM) ชนิดติดตั้งประจําที่
จํานวน 12 เครื่อง * 72,000 บาท
2. จัดหาวิทยุ DIGITAL ชนิดพกพา กําลังสง 5 วัตตจํานวน 12 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท
กิจกรรมยอย 1.8 สรางระบบสารสนเทศการติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ําเพื่อการแจงเตือนภัยน้ําทวม ใน
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวมลุมน้ําฝาง
งบรายจายอื่น
๑. คาจางที่ปรึกษาสรางระบบสารสนเทศการติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ําเพื่อการแจงเตือนภัยน้ําทวมใน
พื้นที่เสี่ยงภัยฯ
กิจกรรมยอย 1.9 สรางองคความรูและปลูกจิตสํานึกในดานความปลอดภัยจากสาธารณภัยและวิธีการเอาตัวรอด
จากสาธารณภัยใหแกนักเรียน นักศึกษา
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๖) คาจางเหมาบริการ
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(๙) วัสดุสนามและการฝก
(๑๐) วัสดุการศึกษา

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
1,080,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
864,000 เครื่องรับ -สงวิทยุระบบ VHF/FM 2 ระบบ(ANALOG AND DIGITAL SYSTEM) ชนิดติดตั้งประจําที่ จํานวน 12 เครื่อง *
72,000 บาท
216,000 วิทยุ DIGITAL ชนิดพกพา กําลังสง 5 วัตตจํานวน 12 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท
5,000,000

5,000,000
200,000
200,000
200,000
42,000
42,000 (ภาคทฤษฎี) 600 บาท 7 ชม 2 รุน
ฝกปฏิบัต(ิ 600 x 7 ชมx 4 คน)x 2 รุน
102,000
3,000 คาจางเหมาตกแตงสถานที่ฝกอบรม (1,500 x 2 รุน)
15,400 เอกสารประกอบการอบรม
83,600 คาอาหาร (110 คน * 120 บาท*2 มื้อ) 2 รุน
คาเครื่องดื่มอาหารวาง (110 คน* 35 บาท* 4 มื้อ ) 2 รุน
56,000
2,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง รุนละ 1,000บาท * 2 รุน
4,000 ปายประชาสัมพันธโครงการ (2000 x 2 รุน)
14,000 วัสดุในการฝกอบรม (100คน x 70 บาท)* 2 รุน
36,000 คาวัสดุการศึกษาอบรม 180*100 คน *2 รุน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 1.10 หนึ่งหนวยทหาร หนึ่งทีมกูชพี กูภัย เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย
ของจังหวัดเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๙) วัสดุสนามและการฝก
(๑๐) วัสดุการศึกษา
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
(๑) ราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท
(๑.1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- หมวกเซฟตี้ (คนละ 1 ใบ จํานวน 50 นาย)
- เสื้อชูชีพ (คนละ 1 ตัว จํานวน 50 นาย)
- เสื้อกั๊กสะทอนแสง (คนละ 1 ตัว จํานวน 50 นาย)
- ถุงมือกันบาด (คนละ 1 คู จํานวน 50 นาย)
- แวนครอบตา (คนละ 1 อัน จํานวน 50 นาย)
- เชือกกูภัยทางน้ํา (คนละ 10 เมตร จํานวน 50 นาย)
- เข็มขัดรัดเต็มตัว (ทีมละ ๕ อัน 5 ทีม)
- เชือกกูภัยทางดิ่ง (คนละ 10 เมตร จํานวน 50 นาย)
- หวงเหล็กเอนกประสงค (ทีมละ 10 อัน 5 ทีม)
- เปลฉุกเฉิน (ทีมละ 3 เปล 5 ทีม)
- ไฟฉายขนาดใหญ (ทีมละ 3 อัน 5 ทีม)
- หวงชูชีพ (ทีมละ 3 หวง 5 ทีม)
- ขวานขนาดใหญ (ทีมละ 3 อัน 5 ทีม)
(ระบุรายการ)
๔. งบรายจายอื่น

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
580,000

คําชี้แจง

179,950
179,950
57,600
57,600 คาวิทยากรบรรยาย (4 คนx6ชมx 600 บาท)
คาวิทยากรฝกอบรม (4 คน x18 ชมx 600)
108,250
103,250 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 บาท x 5 มื้อ)
คาอาหารกลางวัน (70 คน 100 บาท 13 มื้อ)
5,000 คาสถานที่จัดฝกอบรม
14,100
5,000
5,600 วัสดุฝกอบรม
3,500 70 คน x 50 บาท
400,050
400,050

21,500
30,000
7,500
15,000
15,000
50,000
100,000
65,000
20,000
52,500
9,000
7,800
6,750
0

-

หมวกเซฟตี้ (คนละ 1 ใบ จํานวน 50 นาย)
เสื้อชูชีพ (คนละ 1 ตัว จํานวน 50 นาย)
เสื้อกั๊กสะทอนแสง (คนละ 1 ตัว จํานวน 50 นาย)
ถุงมือกันบาด (คนละ 1 คู จํานวน 50 นาย)
แวนครอบตา (คนละ 1 อัน จํานวน 50 นาย)
เชือกกูภัยทางน้ํา (คนละ 10 เมตร จํานวน 50 นาย)
เข็มขัดรัดเต็มตัว (ทีมละ ๕ อัน 5 ทีม)
เชือกกูภัยทางดิ่ง (คนละ 10 เมตร จํานวน 50 นาย)
หวงเหล็กเอนกประสงค (ทีมละ 10 อัน 5 ทีม)
เปลฉุกเฉิน (ทีมละ 3 เปล 5 ทีม)
ไฟฉายขนาดใหญ (ทีมละ 3 อัน 5 ทีม)
หวงชูชีพ (ทีมละ 3 หวง 5 ทีม)
ขวานขนาดใหญ (ทีมละ 3 อัน 5 ทีม)

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 1.11 สรางองคความรูเรื่องการกูชีพ กูภัยใหแกหนวยงานในพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพการชวยเหลือ
นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(6) คาจางเหมา
(๗) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(๙) วัสดุสนามและการฝก
กิจกรรมหลักที่ 2 : การประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจรรมยอย 2.1 ประชาสัมพันธแสดงศักยภาพกูภัยและบุคคลตนแบบ(IDOL) ดานสาธารณภัย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
- คาตอบแทนผูประสานงาน
-คาตอบแทนขนยายและจัดบูธกิจกรรม 25 บูธๆละ 5,000 บาท
(๓) คาเชาบาน
(๔) คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน
(๖) เงินพิเศษจายแกลูกจางในตางประเทศ
(๗) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
(๘) คาตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
500,000

คําชี้แจง

500,000
500,000
165,600
165,600 คาวิทยากรบรรยาย (63 ชม *600 บ*2 รุน)
คาวิทยากรฝกปฏิบัติ (75 ชม *600 บ * 2 รุน)
280,000
48,000 คาที่พัก (100 บ*60 คน *4 คืน *2 รุน)
7,000 คาเอกสารอบรม 50*70*2
222,000 คาอาหารวาง(60 คนx 35 บาทx 2 มื้อx 5 วัน)x 2 รุน
คาอาหารกลางวัน (60 คน 300 บาท 5 วัน 2 รุน)
3,000 คาจัดสถานที่ฝกอบรม 1,500 x 2 รุน
54,400
2,000 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,000 * 2 รุน
2,400 คาปายประชาสัมพันธ 1,200 x 2 รุน
50,000 วัสดุฝกอบรมภาพสนาม 500x 50 คนx 2 รุน
1,099,600
1,000,000
150,000
150,000
25,000 -คาตอบแทนผูประสานงาน 25 อําเภอๆละ 1,000 บาท
125,000 -คาตอบแทนขนยายจัดบูธ 25 บูธๆละ 5,000 บาท
ระบุจํานวน/คน/ระยะเวลา/คาใชจาย

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
- คาเชาสถานที่และทําความสะอาดกอนและหลังกิจกรรม
- คาเบี้ยเลี้ยง จราจร/พยาบาล
- คาเดินทางกลุมเปาหมาย รวมกิจกรรม 25 อําเภอ
(2) คาจางเหมาบริการ
- คาจางจัดกิจกรรม(ตกแตงสถานที่ เวทีแสงสีเสียง เชาบูธ โตะเกาอี)้
-คาตอบแทนพิธีกร คาตอบแทนชุดการแสดงพิธีเปด
-คาของที่ระลึก 600 ชิ้นๆละ 100 บาท
-คาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
-คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(๑) วัสดุสําหรับฝกอบรมม
(2) วัสดุคอมพิวเตอร
กิจรรมยอย 2.2 ผลิตและเผยแพรสปอตโทรทัศน
กิจรรมยอย 2.3 ผลิตสกรุปขาวโทรทัศนรายการพิเศษ
กิจรรมยอย 2.4 ผลิตและเผยแพรสปอตและวิทยุ
กิจรรมยอย 2.5 จัดทําขอมูลประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางสื่อเว็บไซต

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
830,000
175,000
55,000 -คาเชาสถานที่ 50,000 บาท /คาทําความสะอาดสถานที่กอนและหลัง 5,000 บาท
20,000 -คาเบี้ยเลี้ยง จราจร/หนวยพยาบาลเคลื่อนที่
100,000 -คาเดินทาง 25 อําเภอๆละ 4,000 บาท
655,000
255,000
15,000
60,000 -คาของที่ระลึก 600 ชิ้นๆละ 100 บาท
125,000
200,000 -คาอาหารกลางวัน อาหารวางเครื่องดื่ม 1,000 คนๆละ 200 บาท
20,000
10,000
10,000
64,200 ผลิตจํานวน 2 สปอต และเผยแพร 20 ครั้ง
21,400 ผลิตสกูปขาวโทรทัศน/รายงานพิเศษ 1 ตอน
4,000 ผลิตจํานวน 2 สปอต และเผยแพร 200 ครั้ง
10,000 จัดทําเว็ปไซด 1 เว็บเพจ

ลําดับความสําคัญ 23
หัวขอ
1. ชื่อโครงการ
2. งบประมาณ
3. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
หนวยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาว
เชียงใหมและนักทองเที่ยว
260,542,000 บาท
กิ จ กรรมเชี ย งใหม ถ นนสั ญ จรปลอดภั ย ประชาร ว มใจสร า ง
วินัยจราจร
2,420,000 บาท
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
การแก ไ ขป ญ หาถนนขวางน้ํ า ทางหลวงหมายเลข 108
สาย เชียงใหม – ปากทางทาลี่
10,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
อํานวยความปลอดภัยผูใชทางหลวง
144,112,000 บาท
1. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
2. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
3. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
4. แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
ติ ด ตั้ งระบบป ายขอ มูล จราจรอั จ ฉริ ย ะในพื้น ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563
40,000,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
รณรงค เ พื่ อ ลดอุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ภั ย ทางถนนในเขตอํ า เภอเมื อ ง
เชียงใหม
200,000 บาท
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
การแกไขปญหาน้ําทวม ทางหลวงหมายเลข 1012
สายฮอด – วังลุง
45,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
กอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบล
ริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
18,810,000
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม

ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ลาดับความสาคัญ 23
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
วงเงิน : 260,542,000 บาท
กิจกรรมหลัก : อานวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวง
ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด :เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงานที่ :ความปลอดภัยบนถนน
หน่วยดาเนินการ : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1,
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 , แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : 1) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
2) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
5) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สถานที่ติ ดต่ อ :ส านักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1,
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 , แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การ
คมนาคมต่างๆ นาไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มปริมาณการจราจรการคมนาคมส่งผลให้ปัญหาการ
เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นปัญหาการการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจึงได้กลายเป็นสาเหตุของ
การเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิต โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การใช้รถใช้ถนน ไม่ได้มีเพียงประชาชน
ในพื้นที่ ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีส ถิติการเสี ยชีวิตจาก
อุบั ติ เ หตุ ท างถนนเฉลี่ ย เดื อ นละกว่ า 50 ราย ซึ่ ง เป็ น สถิ ติ ที่สู ง เนื่ อ งจากจัง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสูง และประกอบกับ มีแรงงานชาวต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่มาก หากมีการบูรณาการภาคี
เครือข่ายให้มีแนวทางในการหามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายประชารัฐ โดยให้พื้นที่
ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ปลูกจิตสานักให้คนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับผู้นาชุมชน จะสามารถช่วย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนัก ถึงความปลอดภัยของประชาชนใน
หารใช้รถใช้ถนน โดยการจัดให้มีศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันของหน่วยงาน
ราชการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แต่การดาเนินงานยังอยู่เฉพาะในหน่วยงานราชการ ยังขาดการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมดาเนินการป้องกั นและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่นได้ และจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพหากดาเนินการ
โดยชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นแต่ละพื้นที่จะประสบภัยปัญหาที่แตกต่างกัน แนวทางการปฏิบัติจึงแตกต่างกัน
ความเร่ ง ด่ ว น : เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น เมื อ งสั ญ จรปลอดภั ย จ าเป็ น ต้ อ ง
ดาเนินการในการสร้ างการให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ และ
การสร้ า งตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจว่ า ถนนเชี ย งใหม่ สั ญ จรและปลอดภั ย จริ ง ๆ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
/(2) ข้อมูล ...
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(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
(2.1.1) การสัญจรบนถนนของจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและเป็นเมือง
ต้นแบบด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
(2.1.2) นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(2.1.3) เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชน
(2.1.4) เพื่ออานวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
(2.1.5) ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน
(2.1.6) เพื่อเสริมสรางจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนโดยประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
(2.1.7) เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐในการเยียวยาผู้เสียหายและแกปัญหาการจราจร
(2.1.8) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชนใน
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
(2.1.9) เพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจราจรให้กับผู้ใช้ทางโดยป้ายข้อมูล
จราจรอัจฉริยะ ณ ตาแหน่งที่เหมาะสม
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
พัฒนา
ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี๒๕๖๓ สิ้นสุดปี ๒๕๖๓
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : สถานที่ดาเนินโครงการ : พื้นที่อาเภอที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุ
ทางถนน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เน้นในเขตเมือง และเขตชุมชน รวมถึงเส้นทางจราจรที่เป็นเส้นทางขึ้นเขา
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่อาเภอที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :พื้นที่อาเภอที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด :
(4.1.1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา
(4.1.2) แก้ไขปัญหาน้าท่วมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชนได้
(4.1.3) แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้าท่วมผิวทางการจราจร
(4.1.4) การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
(4.1.5) ผู้ใช้ทางได้รับความปลอดภัยจากการใช้ทาง
(4.1.6) ประชาชนมีจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(4.1.7) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางและบางเบาภาระงานบริหารจัดการทาง
หลวงชนบทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

/(4.2) ผลผลิต ...
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(4.2.1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง จากปีที่ผ่านมา
(4.2.2) แก้ไขปัญหาน้าท่วมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชนได้
(4.2.3) แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้าท่วมผิวทางการจราจร
(4.2.4) การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
(4.2.5) ผู้ใช้ทางได้รับความปลอดภัยจากการใช้ทาง
(4.2.6) ประชาชนมีจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(4.2.7) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางและบางเบาภาระงานบริหารจัดการทาง
หลวงชนบทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
(4.3) ผลลัพธ์ :
(4.3.1) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีวัฒนาธรรมเรื่องความปลอดภัยทางถนน
(4.3.2) ลบภาพลักษณ์ของจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุอันดับต้นของประเทศไทย
(4.3.3) แก้ไขปัญหาถนนขวางทางน้าได้อย่างยั่งยืน
(4.3.4) ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
(4.3.5) ระบบป้ายให้ข้อมูลอัจฉริยะในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีวัฒนาธรรมเรื่องความปลอดภัยทางถนน
เชิงลบ : -ไม่ม-ี
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อย
กิจกรรมหลักที่ 1 เชียงใหม่ถนนสัญจรปลอดภัย ประชาร่วมใจ
สร้างวินัยจราจร
งบประมาณ 2,420,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
กิจ กรรมหลั ก ที่ 2 การแก้ ไ ขปั ญ หาถนนขวางน้ า ทางหลวง
หมายเลข 108 สาย เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ก่อสร้างสะพาน
คสล. จานวน 2 แห่ง
งบประมาณ 10,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 3 การอานวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวง
งบประมาณ 144,112,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63
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กิจ กรรมหลักที่ 4 การติดตั้งระบบป้ ายข้อมูล จราจรอัจ ฉริยะ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 ติดตั้งและ
พัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะในส่วนของป้ายจราจรอัจฉริยะ
เพื่อให้ ข้อ มูล ผู้ ใช้ท างเพื่ออ านวยความสะดวกให้ กั บผู้ ใ ช้ทาง
ณ ตาแหน่งที่เหมาะสม
งบประมาณ 40,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 5 รณรงค์ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางถนนในเขต
อาเภอเมืองเชียงใหม่
งบประมาณ 200,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 6 การแก้ไขปัญหาน้าท่วม ทางหลวงหมายเลข
1012 สาย ฮอด – วังลุง
งบประมาณ 45,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
กิจกรรมหลักที่ 7 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน เข้าสู่
วัดป่าดาราภิรมย์ ตาบลริมใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 18,810,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
ต.ค.- ธ.ค. 62

ม.ค.-มี.ค. 63

เม.ย.-มิ.ย. 63

ก.ค.-ก.ย. 63

































(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการจานวน 260,542,000 บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
อยู่ ใ นระหว่ า งเตรี ย มการ หมายถึ ง ได้ ศึ ก ษาความเหมาะสมและก าหนดพื้ น ที่
ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขอ
อนุญาตตามกฎหมาย
อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).........................
มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ....................
ไม่มี

-5(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์ ทั้งหมด
บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ  มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
มีประสบการณ์ปานกลาง
ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
ต้องทารายงานการศึกษา
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ : - ไม่มี (๑o) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด : - ไม่มี –
............................................................

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
หนวย : บาท
งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
จังหวัด เชียงใหม
โครงการ : สงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1 : เชียงใหมถนนสัญจรปลอดภัย ประชารวมใจสรางวินัยจราจร
หนวยงาน : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมยอย 1.1 กิจกรรมรณรงค/ปลูกฝง/สรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัยทางถนนโดย
ใชสื่อทองถิ่น คนทองถิ่น เปนสื่อกลาง
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
๔. งบรายจายอื่น
กิจกรรมยอย 1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินมาตรการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด
เชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
- ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ
- ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
๑.๑.๓ คาวัสดุ

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)

คําชี้แจง

260,542,000
2,420,000
200,000
200,000
200,000
3,600
3,600
196,400
7,500
50,000
38,900
100,000
-

คาตอบแทนผูดําเนินรายการ (ตอนละ300 x 12 ตอน)
จางเหมาผลิดสื่อ 1,500 บาท x 5 สปอต
คาเผยแพรรายการเชียงใหมถนนสัญจรปลอดภัย(2,500 บาท x 20 ครั้ง)
คาเผยแพรสปอตเหมาจาย 5 สปอต
คาจางผลิตสื่อรณรงคประชาสัมพันธถนนสัญจรปลอดภัย (2 ภาษา) ชวงเทศกาลปใหม และสงกรานต
(50,000*2 เทศกาล)

520,000
520,000
520,000
520,000
500,000 คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรมประชุม /จางเหมาประกอบเลี้ยงเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน 25 อําเภอ ๆ ละ 20,000 บาท
20,000 คาจางเหมาบริการจัดกิจกรรมประชุม /จางเหมาประกอบเลี้ยง
- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 1.3 กิจกรรมถนนทองเที่ยวปลอดภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
๑.๑.๒ คาใชสอย
๑.๑.๓ คาวัสดุ
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร
(3) คาวัสดุสนามและการฝก
๒. งบลงทุน
๔. งบรายจายอื่น
กิจกรรมยอย 1.4 กิจกรรถนนปลอดภัยแอวมวนใจทุกเทศกาล
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ

๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
๔. งบรายจายอื่น

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
250,000
250,000
250,000
98,000
98,000 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานประจําจุดบริการ/จุดพักรถ 7 แหงๆละ 7,000 บาท 2 เทศกาล (ดอยสุเทพ /ดอย
อินทนนท/ดอยอางขาง/ ถนนฮอด-แมสะเรียง ถนนสายเชียงใหม - เชียงราย/สายเชียงดาว-ฝาง และหมูบาน
แมกําปอง)
152,000
10,000 คาน้ํามันเยี่ยมจุดตรวจ 10,000 * 2 เทศกาล
21,000
51,000
70,000
-

คาปายโฆษณาจุดบริการประชาชน 7 จุด x 3,000 บาท
คาจัดทําแผนพับเผยแพรการขับขี่ปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวจํานวน 3,400 เลม ๆ ละ 15 บาท
คาวัสดุประจําจุดบริการประชาชน และจุดพักรถนักทองเที่ยวจํานวน 7 จุด x 5000 x 2 เทศกาล

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000 คาจางเหมาจัดกิจกรรมถนนปลอดภัย แอวมวนใจทุกเทศกาล 2 กิจกรรม x 100,000 บาท ประกอบดวย
ขบวนรณรงครอบเมือง นิทรรศการ การประชาสัมพันธการตรวจจับ ปรับ ในชวงมาตรการเขมงวด กิจกรรม
ปลอยแถวผูปฎิบัติงาน
-

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนของจังหวัดเชียงใหมและภาคีเครือขาย
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(๒) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
(3) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม)
๑.๑.๒ คาใชสอย
(๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ
(2) คาจางเหมาบริการ
(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

๑.๑.๓ คาวัสดุ
(3) วัสดุสนามและการฝก

๒. งบลงทุน
๔. งบรายจายอื่น
กิจกรรมยอย 1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบกูชีพ กูภัยจากเหตุอุบัติภัยทางพนนในของจังหวัด
เชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
๔. งบรายจายอื่น
๔.๑ คาจางที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตาม สถิติการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและการเสียชีวิตของ
จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
500,000
500,000
500,000
51,600
24,000
3,600
12,000
12,000
332,400
14,000
8,400
125,000

คําชี้แจง

คาตอบแทนเจาหนาที่ออกสํารวจสถิติการปฏิบัติตามระเบียบจราจร (240 x 2 คนx 48 วัน)
บรรยาย (600 x 3 ชมx 2 ครั้ง)
แบงกลุมอภิปราย (600 * 2 ชม* 5 คน*2 ครั้ง)
เวทีเสวนา (600 x2 ชมx 5 คน x 2 ครั้ง)

คาพาหนะเดินทางออกตรวจสอบติดตามพื้นที่ประสบอุบัติเหตุใหญ
คาจัดประชุมคณะทํางานความปลอดภัยทางถนนดานขอมูลสารสนเทศ (20 คนx 35x 12 ครั้ง)
คาใชจายในการบริหารจัดการคณะกรรมการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ *5,000
คาจัดอบรมสัมมนากําหนดแนวทางการปองกันและลดอุบัติเหตุถนน
150,000 - คาอาหารกลางวัน 250 คน 300 บาท 2 ครั้ง
35,000 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 250 คน 35 บาท 2 มื้อ 2 ครั้ง
116,000
คาเอกสารประกอบการประชุม และอบรมสัมมนา
6,000 - คาเอกสารประกอบการประชุม 500 * 12 ครั้ง
35,000 - คาเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 2 ครั้ง*250 คน*70บาท
75,000 คาเอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ (300 เลม x 250 บาท)

500,000
500,000
500,000 จางพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมกูชีพและกูภัย ใหเปน Real Time เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการนําขอมูลมาวิเคราะหปจจัยเสี่ยง และหาแนวทางปองกันและแกไขตอไป

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมยอย 1.7 เมืองตนแบบวัฒนธรรมความปลอดภัย เสริมสรางวินัยจราจร
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.๓ คาวัสดุ
๒. งบลงทุน
๒.๑ คาครุภัณฑ
๔. งบรายจายอื่น
กิจกรรมหลักที่ 2 : การแกไขปญหา ถนนขวางทางน้ํา ทางหลวงหมายเลข 108 สาย
เชียงใหม - ปากทางทาลี่
๒. งบลงทุน
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑) คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ
กอสรางสะพาน คสล. ทดแทนทอลอดเดิม ทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม – ปาก
ทางทาลี่
กิจกรรมหลักที่ 3 : การอํานวยความปลอดภัยผูใชทางหลวง
๒. งบลงทุน
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
คําชี้แจง
(ถามี)
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000 คาจางเหมาจัดประกวดวีดิทัศน "เมืองตนแบบวัฒนธรรมความปลอดภัย เสริมสรางวินัยจราจร พรอมเผยแพร
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000 กอสรางสะพาน คสล. ทดแทนทอลอดเดิม ทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม – ปากทางทาลี่ จํานวน
2 แหง
144,112,000

495,000
495,000
495,000
495,000
495,000
12,500,000
11,000,000
10,000,000

1. งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.4+149 - กม.49+615 (เปนแหง ๆ)
2. งานติดตั้งปายเตือนแนวทางแบบไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.4+149 - กม.49+615 (เปนแหงๆ
3. งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1099 กม.0+000- กม.50+675 (เปนแหง ๆ)
4. งานติดตั้งไฟสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 1099 กม.0+000- กม.50+675 (เปนแหง ๆ)
5. งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1103 กม.6+000- กม.67+784 (เปนชวง ๆ)
6. ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท สาย ชม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 118 บานศรีบัวบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
7. ปรับปรุงและอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท สาย ชม. 3003 ทางหลวงหมายเลข 108 บานหนองลอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
8. ปรับปรุงระบบความปลอดภัยเสนทางขึ้นดอยอางขาง ทางหลวงหมายเลข 1249 กม.0+000 36+765 (เปนชวงๆ) ตําบลแมขา ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 2.420 กิโลเมตร

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
9,000,000

21,150,000
18,000,000
4,987,000

20,000,000

15,000,000
20,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4 : การติดตั้งระบบปายขอมูลจราจรอัจริยะในพื้นที่ จ.เชียงใหมระยะที่
1 พ.ศ. 2563
๒. งบลงทุน
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑) คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ
ติดตั้งและพัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะ

คําชี้แจง
9. เพิ่มความปลอดภัยใหชุมชนเสนทางเชียงใหม - เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แมทะลาย – หัว
โท – ลองออ – เมืองงาม กม.65+000 - 167+950 (เปนชวงๆ) ตําบลแมนะ ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว
ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ปริมาณ 128 ตน
10. เสริมสรางความปลอดภัยในการเดินทางถนนสายจอมทอง - ฮฮด ทางหลวงหมายเลข 108 ระหวาง
กม.64+700 – กม.87+300 (เปนชวงๆ)
11. เสริมถนนสายดอยเตา - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 ระหวาง กม.14+975 – กม.18+100
ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร
12. ปรับปรุงภูมิทัศนทางลอดเพื่อความปลอดภัย 3 แหง (หนองประทีป ศาลเด็ก ขวงสิงห) ทางหลวง
หมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค-กองบิน ๔๑ กม.๕๕๔+๑๔๓ – กม.๕๖๐+๔๖๒ (เปนแหงๆ) ตําบลทาศาลา
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
13. ปรับปรุงสะพานจุดกลับรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางถนนวงแหวนรอบที่ 3 ชวงตลาดตนพะยอม
- แยกหนองควาย ระยะเรงดวน ทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ตนพะยอม-เหมืองกุง กม.๔๑+๘๖๘ –
กม.๕๐+๙๙๗ (เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลหนองควาย อําเภอ
หางดงยกระดั
จังหวับและสร
ดเชียงใหม
14.
างความปลอดภัยในการเดินทางถนนเชียงใหม - แมออน ทางหลวงหมายเลข ๑๓๑๗
ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต-หวยแกว กม.๑+๐๐๐ – กม.๔+๕๗๔ (เปนแหงๆ) ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
15. ปรับปรุงเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณจุดเสี่ยงเสนทางสายหลักเชื่อมโยงระหวางจังหวัด เชียงราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ตอน เชียงใหม-ดอยนางแกว กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๐+๐๐๐ (เปน
แหงๆ)ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

40,000,000

40,000,000 ติดตั้งและพัฒนาระบบงานจราจรอัจฉริยะในสวนของปายจราจรอัจฉริยะเพื่อใหขอมูลผูใชทาง เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชทาง ณ ตําแหนงที่เหมาะสม

งบรายจาย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสํานักงบประมาณ)
กิจกรรมหลักที่ 5 : รณรงคลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางถนนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม
หนวยงาน : ที่ทําการอําเภอเมืองเชียงใหม
๑. งบดําเนินงาน
๑.๑ คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
๑.๑.๑ คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑.๒ คาใชสอย
(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรบ
(2) คาจางเหมาบริการ
๑.๑.3 คาวัสดุ
กิจกรรมหลักที่ 6 : การแกไขปญหาน้ําทวม ทางหลวงหมายเลข 1012
สาย ฮอด – วังลุง
๒. งบลงทุน
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
กิจกรรมหลักที่ 7 : กอสรางสะพานขามคลองชลประทาน เขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
๒. งบลงทุน
๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณ
ป ๒๕๖๒
ป ๒๕๖๓
(ถามี)
200,000

คําชี้แจง

1,800 คาวิทยากรบรรยายกลุม 3 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท
21,600 คาวิทยากรกลุม ๆละ 3 คน x 4 กลุม x 3 ชั่วโมง x 600 บาท
40,000 คาพาหนะผูเขารวมประชุม 200 คน ๆละ 200 บาท (เหมายจายไป - กลับ)
60,000 คาอาหารกลางวัน 200 คน ๆละ 300 บาท (จํานวน 1 มื้อ)
20,000 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200 คน ๆละ 100 บาท (จํานวน 2 มื้อ)
10,000 คาประกาศนียบัตร
46,600 คาวัสดุสําหรับฝกอบรม
45,000,000

45,000,000 กอสรางระบบระบายน้ําและบูรณะผิวทางเดิม ทางหลวงหมายเลข 1012 สาย ฮอด – วังลุง
18,810,000

18,810,000 กอสรางสะพานขามคลองชลประทาน เขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร 0 5311 2703 Email : plancm.700@gmail.com

