














งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวม

1 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

1,022,000      216,006,000   217,028,000   

กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรม

455,000          455,000           ส านักงานการท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 1.2 กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ
ท่องเท่ียวสินค้าท่ีระลึกและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

567,000          567,000           ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 1.3 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว

                 -       151,050,000     151,050,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.1 กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของทางหลวงเพ่ือการท่องเท่ียว

                 -         32,000,000       32,000,000  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2

1) ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงชนิดประหยัดพลังงาน เส้นทาง
ข้ึนดอยสุเทพ - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระยะท่ี 2 ทางหลวง
หมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
ระหว่าง กม.11+058 - กม.17+290 (เป็นแห่งๆ) ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 179 ต้น

12,000,000      12,000,000       แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2

2) ติดต้ังราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเส้นทางข้ึนดอยสุเทพ พระ
ต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว -
 พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+505 - กม.12+000 
(เป็นแห่งๆ) ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 4.846 กิโลเมตร

20,000,000      20,000,000       แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.2 บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหาย
ด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุช้ันทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement 
In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะ
เมาะ-ฮอด ระหว่าง กม.43+379.50 - กม.48+750 ต าบลบงตัน 
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.370 กิโลเมตร

20,000,000      20,000,000       แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.3 ขุดร้ือผิวทางเดิมท่ีเสียหายออกแล้วลงวัสดุ
ใหม่ (Scarification and Reconstruction) ทางหลวงหมายเลข 
1178 ตอนสินไชย - บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000 - กม.
73+000 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร

20,000,000      20,000,000       แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.4 พัฒนาเส้นทางในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวง
ปางดะ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 6.469 กิโลเมตร

27,500,000      27,500,000       แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.5 จัดท าระบบป้ายข้อมูลต่างๆ ติดต้ังกล้อง
ตรวจจับอุบัติเหตุ และระบบประเมินระยะเวลาเดินทาง ถนนสาย 
ชม.3029 (สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) อ าเภอเมืองเชียงใหม่ – สาย 
ชม.3035 (เล่ียงเมืองหางดง-สันป่าตอง) อ าเภอหางดง อ าเภอสัน
ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 51.665 กิโลเมตร

25,000,000      25,000,000       แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

บัญชีโครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

หน่วยงำนด ำเนินกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติ วัฒนธรรม สุขภำพและเศรษฐกิจท้องถ่ิน



งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวม

บัญชีโครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

หน่วยงำนด ำเนินกำร

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.6 ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนน
ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนสาย ชม.4016 (แม่วาง–อิน
ทนนท์) ต้ังแต่อ าเภอสันป่าตอง - ต าบลบ้านกาด ต าบลทุ่งป้ี ต าบล
แม่วิน ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่วาง - อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะทาง 64.400 กิโลเมตร

14,050,000      14,050,000       แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.7 ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนสาย 
ชม.3044 บ้านศรีบัวบาน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 27.750 กิโลเมตร

12,500,000      12,500,000       แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 1.4 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
แหล่งท่องเท่ียว

                 -         64,956,000       64,956,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4.1 ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกแม่สา
 ช้ัน 1 - 10 ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4,421,000       4,421,000        ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16/
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
เชิงดอยสุเทพ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยทางเดินยกระดับ
บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

3,035,000       3,035,000        ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16/
 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
เชิงดอยสุเทพ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4.3 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเท่ียวและศิลปกรรม
ชุมชนนวัตวิถี อ าเภอสันป่าตอง (ระยะท่ี 1) ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

14,500,000      14,500,000       ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือรองรับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน (ระยะท่ี 1) ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

18,000,000      18,000,000       ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4.5 ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางหลวง
หมายเลข 108  ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าล่ี - สะพานแม่กลาง 
ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

25,000,000      25,000,000       แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1

2 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยงวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

3,000,000      -               3,000,000      

กิจกรรมหลัก 2.1 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวงาน
เทศกาลและงานประเพณีท้องถ่ิน

3,000,000       3,000,000        ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่

4,022,000      216,006,000   220,028,000   

3 โครงกำรยกระดับกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำดสินค้ำอำหำร
เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์

417,000         -               417,000         

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ 417,000          417,000          ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
(เกษตรท่ีสูง)

4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนท่ี
โครงกำรร้อยใจรักษ์

1,118,400      -               1,118,400      

กิจกรรมหลัก 4.1 กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมทักษะการผลิตปศุสัตว์และ
สินค้าปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ และหมู่บ้านโดยรอบ

148,100          148,100          ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นท่ี 1 รวม 2 โครงกำร 5 กิจกรรม
ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำรขับเคล่ือนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model



งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวม

บัญชีโครงกำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ

หน่วยงำนด ำเนินกำร

กิจกรรมหลัก 4.2 กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือการเกษตร
พร้อมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์

412,000          412,000          สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 4.3 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ ณ พ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ าเมืองงาม ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

558,300          558,300          ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

1,535,400      -               1,535,400      

5 โครงกำรพลิกโฉมเชียงใหม่สู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์
 เมืองแห่งสตำร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ

1,227,100      -               1,227,100      

กิจกรรมหลัก 5.1 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสุขภาพภูมิปัญญาไทย 
Chiang Mai Thai Wisdom Medicopolis

1,227,100       1,227,100       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

1,227,100      -               1,227,100      

6 โครงกำรยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 
(Chiang Mai Creative Innovation)

3,653,900      -               3,653,900      

กิจกรรมหลัก 6.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)

3,653,900       3,653,900       ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1

3,653,900      -               3,653,900      

7 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพชุมชนเพ่ือควบคุมกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

9,328,200      1,850,400      11,178,600     

กิจกรรมหลัก 7.1 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ 2,834,400       2,834,400       ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 7.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า
ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์

1,850,400       1,850,400       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 
1/ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

กิจกรรมหลัก 7.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันและไฟป่า

193,800          193,800          ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 7.4 กิจกรรมจ้างเหมาราษฎรประชาสัมพันธ์ เฝ้า
ระวัง ลาดตระเวนและดับไฟป่า

6,300,000       6,300,000       ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

8 โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำ -               8,080,000      8,080,000      
กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมเพ่ิมความชุ่มช่ืนในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า -                8,080,000       8,080,000       
1) ก่อสร้างระบบป่าเปียก จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 101 แห่ง (1 
แห่ง พ้ืนท่ี 10 ไร่)

8,080,000       8,080,000       ส านักบริหารอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

9 โครงกำรส่ิงแวดล้อมชุมชนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 560,000         18,843,600     19,403,600     
กิจกรรมหลัก 9.1 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการ
สร้างป่า เพ่ิมรายได้ในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

560,000          1,380,000       1,940,000       

1) สร้างฝายชะลอน้ า แบบท้องถ่ินเบ้ืองต้น หรือ ฝายผสมผสาน 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 100 ตัว

300,000          300,000          ส านักบริหารอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

2) สร้างฝายชะลอน้ า แบบกล่องเกเบ้ียน แบบเทปูนทับด้านบน 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 ตัว

180,000          180,000          ส านักบริหารอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภูมิปัญญำและอัตลักษณ์ล้ำนนำ

ประเด็นท่ี 4 รวม 1 โครงกำร 1 กิจกรรม
ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 กำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและรักษำส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

ประเด็นท่ี 3 รวม 1 โครงกำร 1 กิจกรรม

ประเด็นท่ี 2 รวม 2 โครงกำร 4 กิจกรรม
ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดท่ี 3 กำรผลักดันเชียงใหม่สู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตำร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ (SMS &
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3) จัดซ้ือกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3,600 กล้า 500,000          500,000          ส านักบริหารอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

4) ปลูกหวาย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 200 ไร่ 400,000          400,000          ส านักบริหารอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

กิจกรรมหลัก 9.2 กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ และแฝก เพ่ือชุมชน -                17,463,600      17,463,600      
1) ก่อสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบเปิด ขนาด 20x20 เมตร 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 81 แห่ง แห่งละ 215,600 บาท

17,463,600      17,463,600      ส านักบริหารอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

10 โครงกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำคุณภำพดิน -               29,970,000     29,970,000     
กิจกรรมหลัก 10.1 กิจกรรมป้องกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตล่ิงริม
แม่น้ า

-                29,970,000      29,970,000      

1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 
(ระยะท่ี1) ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ความยาว 250.00 เมตร

14,250,000      14,250,000      ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

2) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านล้องปู่หม่น หมู่ 11 
ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 81.00 
เมตร

5,900,000       5,900,000       ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

3) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน 
หมู่ 7 (ระยะท่ี 2) ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ความยาว 130.00 เมตร

9,820,000       9,820,000       ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

9,888,200      58,744,000     68,632,200     

11 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดเพ่ือควำมย่ังยืน 6,315,500      -               6,315,500      
กิจกรรมหลัก 11.1 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน ประจ าปี 2564

5,271,900       5,271,900        ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 11.2 กิจกรรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้
สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเชิงสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด

1,043,600       1,043,600        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

12 โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมม่ันคงในพ้ืนท่ีชำยแดนและ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนในระดับท้องถ่ิน

1,310,500      -               1,310,500      

กิจกรรมหลัก 12.1 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ

952,000          952,000          ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 12.2 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดย
กลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน

358,500          358,500          ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

13 โครงกำรกำรปลูกฝังจิตส ำนึกสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 
น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง
อย่ำงย่ังยืน

500,000         -               500,000         

กิจกรรมหลัก 13.1 กิจกรรมการสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการช่วยเหลืองานสาธารณภัย 
และงานพัฒนาพ้ืนท่ี

500,000          500,000          ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

8,126,000      -               8,126,000      

ประเด็นท่ี 5 รวม 4 โครงกำร 8 กิจกรรม
ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 6 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมม่ันคง และยกระดับคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นท่ี 6 ด้ำนควำมม่ันคง 3 โครงกำร 5 กิจกรรม
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14 โครงกำรกำรขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ จังหวัดเชียงใหม่

      2,713,400      15,701,200      18,414,600

กิจกรรมหลัก 14.1 กิจกรรมการประชุมวางแผน บริหารจัดการ 
และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

          492,000 492,000          ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ /
อ าเภอทุกอ าเภอ

กิจกรรมหลัก 14.2 กิจกรรมการบูรณาการงานด้านเกษตรกรรม
เพ่ือขับเคล่ือนโครงการเกษตรวิชญา

          401,000 401,000          ส านักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 6

กิจกรรมหลัก 14.3 กิจกรรมส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

          628,000 628,000          ส านักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 6

กิจกรรมหลักท่ี 14.4 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

       1,192,400 1,192,400       ท่ีท าการปกครองอ าเภอฝาง

กิจกรรมหลักท่ี 14.5 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                 -         15,701,200       15,701,200

1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 600,000 
กล้า กล้าละ 7.60 บาท

4,560,000       4,560,000       ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

2) เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2,370,000 
กล้า กล้าละ 2.90 บาท

6,873,000       6,873,000       ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

3) เพาะช ากล้าหวาย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 853,640 กล้า กล้า
ละ 5 บาท

4,268,200       4,268,200       ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 
(เชียงใหม่)

      2,713,400      15,701,200      18,414,600
10,839,400     15,701,200     26,540,600     
10,000,000     10,000,000     
41,166,000     290,451,200   331,617,200   

ประเด็นท่ี 6 ด้ำนสังคม 1 โครงกำร 5 กิจกรรม
ประเด็นท่ี 6 รวม 4 โครงกำร 10 กิจกรรม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร
รวมเงินท้ังส้ิน 14 โครงกำร 29 กิจกรรม   




