
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
พ.ศ. 2565

จังหวัดเชียงใหม่



งบด ำเนินงำน งบลงทุน
ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยง
ธรรมชำติ วัฒนธรรม สุขภำพและเศรษฐกิจท้องถ่ิน

3 9 31,164,000 233,921,000 265,085,000

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำรขับเคล่ือนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่ำ
สูงตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ 
BCG Model

4 20 30,217,020 12,457,280 42,674,300

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 กำรผลักดันเชียงใหม่สู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะ เมือง
แห่งไมซ์ เมืองแห่งสตำร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ 
(SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, 
Medicopolis) ให้สำมำรถรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ กำรลงทุน 
ของภำคเหนือ

1 3 24,660,000 0 24,660,000

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Economy)
โดยใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำ และอัตลักษณ์ล้ำนนำ

1 5 28,750,000 0 28,750,000

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 5 กำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม อย่ำงย่ังยืน

2 15 68,609,320 109,952,380 178,561,700

ประเด็นพัฒนำจังหวัดท่ี 6 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมม่ันคง 
และยกระดับคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

8 35 55,051,680 113,762,820 168,814,500

 - ด้านความม่ังคง 4 17 29,819,780 78,321,920 108,141,700
 - ด้านสังคม 4 18 25,231,900 35,440,900 60,672,800

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 10,000,000 10,000,000
รวม 19 87 248,452,020      470,093,480     718,545,500      

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นกำรพัฒนำ
โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ รวมงบประมำณ



งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวม

1 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

-               233,921,000  233,921,000  4

กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว

   231,221,000    231,221,000  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1/
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2/
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3/
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียว

2,700,000       2,700,000        ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ดอยสะเก็ด

2 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยงวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

25,455,000    -               25,455,000    8

กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอย
ศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน (บวร On Tour)

6,000,000       -                6,000,000        ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการ
ชุมชนด้วยเร่ืองเชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story Telling)

1,455,000       -                1,455,000        ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่/
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
งานเทศกาลและงานประเพณีท้องถ่ิน

13,500,000     -                13,500,000      ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai

4,500,000       -                4,500,000        ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

3 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยงสุขภำพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

5,709,000      -               5,709,000      17

กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว

2,000,000       -                2,000,000        ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม Empowering Chiang Mai 
Localicious : ยกระดับท่องเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้
จริตชีวิต (เชียง) ใหม่

3,000,000       -                3,000,000        ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา และนวดไทย

709,000          -                709,000          ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่/ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31,164,000    233,921,000  265,085,000  

4 โครงกำรส่งเสริมและเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

9,914,520      931,980        10,846,500    ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่

15

กิจกรรมหลักท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 
105 อินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

1,028,020       931,980 1,960,000        ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์ด้วยชีววิธี

858,000         0 858,000         ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 การขับเคล่ือนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชนเกษตร (Agricultural 
Technology Transfer to Communities)

5,000,000       -                5,000,000       ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart 
Farmer

3,028,500       0 3,028,500       ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 2 กำรขับเคล่ือนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และพัฒนำนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model

บัญชีโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นท่ี 1 รวม 3 โครงกำร 9 กิจกรรมหลัก

ล ำดับ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณ ล ำดับ

ควำมส ำคัญ
หน่วยงำนด ำเนินกำร

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1  กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติ วัฒนธรรม สุขภำพและเศรษฐกิจท้องถ่ิน



งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวม
ล ำดับ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

หน่วยงำนด ำเนินกำร

5 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริ 7,262,500      11,425,300    18,687,800    ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่

2

กิจกรรมหลักท่ี 1 การบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพ่ือขับเคล่ือน
โครงการเกษตรวิชญา

       2,985,900                  -          2,985,900 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6/
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 1/
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง/
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่/
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่/
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เชียงใหม่/
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่/
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่/   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่/
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนท่ี
โครงการร้อยใจรักษ์

         694,600          461,300        1,155,900  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่/
สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่/
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันขยายผล
สู่การปฏิบัติของชุมชนเครือข่ายท่ีโรงเรียนต้ังอยู่

       1,778,100                  -          1,778,100  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในศูนย์อ านวยการ
โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

         873,600                  -            873,600  ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมหลักท่ี 5 การพัฒนาท่ีดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ โครงการ
พัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ และ
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
บ้านนาเกียน

         409,000                  -            409,000  ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมหลักท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรใน
พ้ืนท่ีโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

                 -          3,440,000        3,440,000  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ
อราบิก้าในพ้ืนท่ีส่งเสริม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่

         463,200          425,000          888,200  ท่ีท าการปกครองอ าเภอฝาง

กิจกรรมหลักท่ี 8 การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแบบ
โครงการหลวงสบโขง

58,100           3,000,000       3,058,100        ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมหลักท่ี 9 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตรใน
โครงการหลวงทุ่งสะลวง ขุนวาง และแม่สะป๊อก

-                4,099,000       4,099,000        ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่วาง
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งสะลวง/
ขุนวาง/แม่สะป๊อก

6 โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรแปรรูปและอำหำร
มูลค่ำสูงเพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรในตลำดสำกล

    11,600,000                 -       11,600,000  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

13

กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานอาหารมูลค่าสูง
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาด CLMV

       6,603,000 6,603,000       

กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ 
CLMV (Northern Thailand Food Valley Road Show)

       4,997,000 4,997,000       



งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวม
ล ำดับ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

หน่วยงำนด ำเนินกำร

7 โครงกำรกำรผลิตแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย และ
กำรสกัดสำรส ำคัญเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้เช่ือมโยงตลำด 
สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

      1,440,000         100,000       1,540,000 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง 19

กิจกรรมหลักท่ี 1 การหาปริมาณสารส าคัญของแก่นตะวันสายพันธ์ุ
ต่างๆ ในประเทศไทย เพ่ือคัดเลือกสายพันธ์ุดี

160,000         160,000         

กิจกรรมหลักท่ี 2 การขยายพันธ์ุแก่นตะวันพันธ์ุดีเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตทดแทนพืชท่ีก่อปัญหาหมอกควัน

182,000         100,000         282,000         

กิจกรรมหลักท่ี 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันปลอด
สารเคมี สร้างแปลงต้นแบบ

305,000         -                305,000         

กิจกรรมหลักท่ี 4 การสกัดสารส าคัญจากหัวแก่นตะวันและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

493,000         493,000         

กิจกรรมหลักท่ี 5 การทดสอบตลาด การท าโมเดลธุรกิจต้นแบบเพ่ือ
สร้างความเช่ือมโยงตลาด และการจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

300,000         300,000         

30,217,020    12,457,280    42,674,300    

8 โครงกำรเชียงใหม่เมืองแห่งกำรเร่ิมต้นธุรกิจ นวัตกรรมทำง
กำรแพทย์และสุขภำพ (Chiang Mai : Startup City & 
Medicopolis )

24,660,000    -               24,660,000    6

กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
ด้านอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ด้วยโปรแกรมฟ้ืนฟูแบบเร่ิมต้นใหม่ (Begin Again for Food and
 Wellness Startup)

7,620,000       7,620,000        ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ SME/OTOP สู่มาตรฐานสากล

       5,040,000 5,040,000       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1

กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรม Taste of Lanna กินดีอยู่ดีวิถีล้านนา      12,000,000      12,000,000  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

24,660,000    -               24,660,000    

9 โครงกำรพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Next 
Chiang Mai with Creative Economy)

28,750,000    -               28,750,000    ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 7

กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
(Chiang Mai Creative Innovation)

       5,000,000 5,000,000        ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์
เสมือนจริง

       8,000,000 8,000,000        ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดงาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition        3,000,000 3,000,000        ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee 
Exhibition

       3,000,000 3,000,000        ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang 
Mai Brand) สินค้าท่ีมีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัด
เชียงใหม่

       9,750,000 9,750,000        ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

28,750,000    28,750,000    

10 โครงกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณำกำร 59,929,100    29,468,600    89,397,700    สนง.ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

1

กิจกรรมหลัก 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

26,997,700     4,191,000       31,188,700     สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 2 ต าบลต้นแบบจัดการสุขภาพจากภาวะ
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

2,347,200       -                2,347,200       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 3 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

774,200          -                774,200         ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

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

ประเด็นท่ี 2 รวม 4 โครงกำร 20 กิจกรรมหลัก

ประเด็นท่ี 3 รวม 1 โครงกำร 3 กิจกรรมหลัก

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 3 กำรผลักดันเชียงใหม่สู่กำรเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตำร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ (SMS & Medicopolis: Smart 
City, MICE City, Startup City,  Medicopolis) ให้สำมำรถรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ กำรลงทุน ของภำคเหนือ

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ควำมคิด   สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำ และอัตลักษณ์ล้ำนนำ
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กิจกรรมหลัก 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนท่ีป่า
ต้นน้ า ป่าอนุรักษ์ ให้มีความสมดุลและย่ังยืน

27,720,000     12,857,600     40,577,600     ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาเสริมความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

2,090,000       12,420,000     14,510,000     สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ / กองทัพ
ภาคท่ี 3 / กอ.รมน.จว.ชม.

11 โครงกำรพัฒนำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
อย่ำงย่ังยืน

8,680,220      80,483,780    89,164,000    ส ำนักบริหำรพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 12

กิจกรรมหลัก 1 ป้องกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ า -                40,650,000     40,650,000     ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 2 การฟ้ืนฟูดินเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1,158,300       -                1,158,300       ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมหลัก 3 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
อย่างย่ังยืน

884,400          -                884,400         ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

-                3,100,000       3,100,000       ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 
(เชียงใหม่)

กิจกรรมหลัก 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิม
รายได้ ในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

-                2,173,900       2,173,900       ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

กิจกรรมหลัก 6 สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Eco School)

901,000          -                901,000         ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้
บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2,012,000       -                2,012,000       ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 8 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และภัยแล้ง

-                6,855,400       6,855,400       ท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอสันทราย/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอฝาง

กิจกรรมหลัก 9 สอนน้องสร้างป่า 465,600          5,087,200       5,552,800       ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

กิจกรรมหลัก 10 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพ่ิมความชุ่ม
ช้ืนพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

3,258,920       22,617,280     25,876,200     ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

68,609,320    109,952,380  178,561,700  

12 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เพ่ือควำมย่ังยืน 22,014,080    46,020          22,060,100    5
กิจกรรมหลักท่ี 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน ประจ าปี 2565

12,147,400 12,147,400      ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม

กิจกรรมหลักท่ี 2 เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เชิงสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด

4,039,700 4,039,700        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาบริบทและพฤตินิสัยผู้เก่ียวข้องกับ
ยาเสพติด เพ่ือสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่

3,855,000 3,855,000        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ 1,522,080 46,020           1,568,100        ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่/ 
ต ารวจภูธรแม่อาย

กิจกรรมหลักท่ี 5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา

149,900 149,900          กองร้อยตระเวนชายแดนท่ี 334

กิจกรรมหลักท่ี 6 ต้ังจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนสกัดก้ันการ
ลักลอบล าเลียงยาเสพติดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

300,000 300,000          กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี
 33

ประเด็นท่ี 5 รวม 2 โครงกำร 15 กิจกรรม

ด้ำนควำมม่ันคง
ประเด็นกำรพัฒนำท่ี  6 กำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรสร้ำงควำมม่ันคง และยกระดับคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

CCCCCCCCCC
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13 โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมม่ันคงในพ้ืนท่ีชำยแดนและ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนในระดับท้องถ่ิน

3,227,900      -               3,227,900      14

กิจกรรมหลักท่ี 1 การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ

1,040,000 1,040,000 ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพ่ือให้ความรู้และซักซ้อมความ
เข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

750,100 750,100 ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 การเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
ประเพณีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ของ 5 อ าเภอชายแดน

481,000 481,000 ท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอไชยปราการ/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอฝาง/ท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอแม่อาย

กิจกรรมหลักท่ี 4 การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตาม
และประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนเข้มแข็ง

287,000 287,000 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่ม
พลังงานมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน

457,800 457,800 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 6 การอบรมจัดต้ังราษฎรชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน

212,000 212,000 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

14 โครงกำรกำรปลูกฝังจิตส ำนึกสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ 
และป้องกันแก้ไขปัญหำควำมสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่

3,560,800      -               3,560,800      16

กิจกรรมหลักท่ี 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อย
ในจังหวัดเชียงใหม่

2,460,800 0 2,460,800 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่/
สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่/
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างย่ังยืน

1,100,000 0 1,100,000 ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

15 โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
และส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดเชียงใหม่

1,017,000      78,275,900    79,292,900    18

กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

640,000 0 640,000 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางถนน

-                78,275,900     78,275,900     ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่/
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอสารภี/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอพร้าว/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่ริม/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง/
ท่ีท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง

กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ 377,000          377,000         ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม่

29,819,780    78,321,920    108,141,700  
ด้ำนสังคม

16 โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ

4,823,900      -               4,823,900       9

กิจกรรมหลักท่ี 1 มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2565 378,600 378,600         ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการ
คุ้มครองทางสังคมในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริ

1,054,900 1,054,900       ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 3,390,400       3,390,400       ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ด้ำนควำม่ันคง รวม 4 โครงกำร 17 กิจกรรมหลัก



งบด ำเนินงำน งบลงทุน รวม
ล ำดับ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ ล ำดับ
ควำมส ำคัญ

หน่วยงำนด ำเนินกำร

17 โครงกำรกำรขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริจังหวัดเชียงใหม่

7,869,300      15,440,900    23,310,200       3

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจ
ติดตามการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่

842,000          842,000          ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 อบรมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาให้รู้คุณค่าสืบ
สานพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

500,200          500,200          ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

5,995,100       179,800         6,174,900        ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                 -        15,261,100      15,261,100  ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

กิจกรรมหลักท่ี 5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลผ่าน
ส่ือสารมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี

         532,000 532,000          ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่

18 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ (อพ.สธ.)

    12,538,700                 -       12,538,700 10

กิจกรรมหลักท่ี 1 วางแผน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการการขับเคล่ือนและ
ขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)

       1,000,000 1,000,000        ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 2 การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนและขยายผล
โครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

       7,100,000 7,100,000        ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 3 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
 อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

         620,000 620,000          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดขับเคล่ือนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

         167,100 167,100          ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

กิจกรรมหลักท่ี 5 การขับเคล่ือนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่
ความย่ังยืน

         617,900 617,900          ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

กิจกรรมหลักท่ี 6 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
(อพ.สธ.-กก.ตชด.33)

         341,200 341,200          กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี
 33

กิจกรรมหลักท่ี 7 การจัดท าฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์โดยชุมชนในพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

       1,092,500 1,092,500        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 8 การเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

       1,200,000 1,200,000        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมหลักท่ี 9 การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอย
ในการย้อมสีธรรมชาติ

         400,000 400,000          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

19 โครงกำรจัดต้ังศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี

20,000,000    20,000,000     ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 11

กิจกรรมหลักจัดต้ังศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี

20,000,000     20,000,000     

25,231,900    35,440,900    60,672,800    
55,051,680    113,762,820  168,814,500  
10,000,000    10,000,000    

248,452,020   470,093,480  718,545,500  รวมงบประมำณ

ด้ำนสังคม รวม 4 โครงกำร 18 กิจกรรมหลัก
ประเด็นท่ี 6 รวม 8 โครงกำร 35 กิจกรรมหลัก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร



 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดเชียงใหม ่
(แบบ จ.2) 

 
 
 
 
 
 



โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ 
(จ านวน)

งบประมาณ 
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถ่ิน

3 265,085,000 12 733,700,000 - - - - 15 998,785,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การขับเคล่ือนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 
ภายใต้ BCG Model

4 42,674,300 0 0 - - - - 4 42,674,300

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และ
สุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup 
City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
การลงทุน ของภาคเหนือ

1 24,660,000 0 0 - - - - 1 24,660,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา

1 28,750,000 0 0 - - - - 1 28,750,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

2 178,561,700 15 698,634,000 - - - - 17 877,195,700

ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความม่ันคง 
และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

8 168,814,500 5 677,000 - - - - 13 169,491,500

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - 10,000,000 - - - - - - - 10,000,000
รวมท้ังส้ิน 19 718,545,500 32 1,433,011,000 - - - - 51 2,151,556,500

จังหวัด กระทรวง กรม

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
จังหวัดเชียงใหม่

เป้าหมายการพัฒนา : นครแห่งชีวิตและความม่ังค่ัง

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัด

อปท. เอกชน
ประเด็นการพัฒนา แหล่งงบประมาณ รวมท้ังส้ิน



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การส่งเสริมการท่องเท่ียว
เพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ
และเศรษฐกิจท้องถ่ิน

      265,085,000

๑.  โครงการของจังหวัด (4)
   ๑.๑  โครงการท่ี 1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

4 2 1 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเท่ียว จ านวน 15 สายทาง
2. กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียว จ านวน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 
อ าเภอดอยสะเก็ด

      233,921,000

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเท่ียว

      231,221,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียน
วัสดุช้ันทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling)  ทางหลวง
หมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม. 2+500 – กม. 
7+500 ต าบลข่วงเปา ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 5.00 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 20,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียน
วัสดุช้ันทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling)  ทางหลวง
หมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ต่ืน ระหว่าง กม. 60+625 – กม. 
68+000 ต าบลอมก๋อย ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 7.375 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 40,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 ปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดเสาสูง
 HIGH MAST เป็นหลอดชนิดประหยัดพลังงาน ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนน
ล าปาง - เชียงใหม่) ทางหลวงหมายเลข 11  ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 
ระหว่าง กม.548+701 - กม.562+651 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองผ้ึง ต าบลท่า
ศาลา ต าบลหนองป่าคร่ัง  ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่าตัน  ต าบลช้างเผือก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 20,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 ปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงชนิด
ประหยัดพลังงาน ทางหลวงหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) ทางหลวงหมายเลข
 1141   ตอน ดอนจ่ัน - เชียงใหม่ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็น
แห่งๆ)  ต าบลท่าศาลา  ต าบลหนองหอย ต าบลป่าแดด ต าบลสุเทพ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 15,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 ปรับปรุงคุณภาพช้ันทางเดิมในท่ี (Paverment In Place 
Reclycling) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนแม่ข้อน - นาหวาย ระหว่าง กม. 
15+225 - กม. 19+100 (เป็นช่วงๆ) ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 3.875 กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 29,000 ตาราง
เมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 19,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.6 ติดต้ังราวกันอันตรายชนิด 2 ช้ัน  (Double W-Beam 
Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนแม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม. 
17+000 - กม. 25+000 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน 2,000 เมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 5,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.7 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว ฝายสินธุกิจปรีชา 
ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.700 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 34,700,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.8 พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ต าบล
แม่หอพระอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ปริมาณงาน
 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 9,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.9 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวถ้ าหลวงแม่สาบ 
ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 3,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.10 ปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กม.0+000 - 5+000 ทาง
เช่ือม กม. 5+000 - 5+120 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.120 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 25,021,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.11 ยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท ชม.3005 แยก 
ทล.118 – บ้านห้วยแก้ว ต าบลห้วยแก้ว ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน 
ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 
10+088 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 5,000,000
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โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
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กิจกรรมย่อยท่ี 1.12 ยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.
3035 แยก ทล.108 - บ้านร้อยจันทร์ ต าบลหนองควาย ต าบลบ้านแหวน 
ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง ต าบลน้ าบ่อหลวง ต าบลบ้านแม ต าบลทุ่งสะโตก 
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 
27.557 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 10,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.13 ยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.
4016 เช่ือม ทล.1013 – บ้านขุนกลาง ต าบลบ้านกาด ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่
วาง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - 
64+400 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 5,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.14 พัฒนาทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.4041 แยก ทล.
1317 – บ้านสหกรณ์ 3 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่าง กม.0+000 – 12+500 (เป็นแห่งๆ)
จ านวน 1 สายทาง

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 5,000,000

กิจกรรมยอ่ยท่ี 1.15 บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1362  ตอน
ควบคุม 0100 นิคมดอยเต่า - ท่าน้ า กม. 0+000 - 3+860 ต าบลท่าเด่ือ 
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 3.860 กิโลเมตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 15,000,000

๑.๑.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์น ้ำพุร้อนดอยสะเก็ด ต้ำบลป่ำเม่ียง อ้ำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ท่ีท าการปครองอ าเภอ
ดอยสะเก็ด

           2,700,000

   ๑.2  โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

8 2 2 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ / ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

        25,455,000

๑.2.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์
พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  (บวร
 On Tour)

กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนำเส้นทำงท่องเท่ียว  เชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม 
บวร On Tour 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่

           3,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมมหกรรม ชุมชนคุณธรรมรวมใจ สำนสำยใย สร้ำง
สังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่

           3,000,000

1. ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน 1 
ฐาน  
2. เส้นทาง และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ชุมได้รับการพัฒนา 1 เส้นทาง
 3.เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour  ท่ีเป็นระบบ และมี
มาตรฐาน  
4. จัดกิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรมรวมใจสาน
สายใย สร้างสังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม  1 คร้ัง
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หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการจัดการ
องค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเร่ือง
เชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story 
Telling)

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมสืบค้นข้อมูล เร่ืองเล่ำทำงประเพณี วิถีชีวิต แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจัดท้ำเป็นเอกสำรชุดควำมรู้เร่ืองเล่ำในจังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              490,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ล้ำนนำในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
ยกระดับวัฒนธรรมสู่กำรจัดกำรท่องเท่ียว

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              480,000

 กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมสร้ำงแบรนด์ “เชียงใหม่ เล่ำว่ำ.....” ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              485,000

๑.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถ่ิน

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมอำหำรเพ่ือกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
"Lanna Cuisine for Cultural Tourism"

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

           3,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

           2,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกำลกำร
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

           2,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมสนับสนุนงำนเทศกำลสงกรำนต์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

           1,500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมส่งเสริมงำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

           4,500,000

๑.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรมส่งเสริม
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้  We Love Chiang
 Mai จ านวน 2 คร้ัง
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้าน
การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love 
Chiang Mai จ านวน 60 ราย

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

           4,500,000

3. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวงานเทศกาลและงาน
ประเพณีท้องถ่ิน
3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural Tourism" 
จ านวน 1 คร้ัง
3.2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural
 Tourism" จ านวน 60 ราย
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวงานเทศกาลและ
งานประเพณีท้องถ่ิน จ านวน 4 กิจกรรม

1. พัฒนาและสร้างคุณค่าจากเร่ืองราว/เร่ืองเล่า 
(Story Telling) วัฒนธรรมล้านนาท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่ และเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวในยุคสมัย
ปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 เร่ืองราว



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

   ๑.3  โครงการท่ี 3 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงสุขภาพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

17 2 3 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

          5,709,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2)กิจกรรมป่ันเส้นทำง 2 เมือง กอยวัฒนธรรม ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3) กิจกรรม Chiang Mai Trail Running ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 4) กิจกรรมป่ัน 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              500,000

๑.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 กิจกรรม 
Empowering Chiang Mai Localicious : 
ยกระดับท่องเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมอาหาร
ภายใต้จริตชีวิต (เชียง) ใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมศึกษำกิจกรรมท่องเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมอำหำร
ของจังหวัดเชียงใหม่ ภำยใต้สภำวะ New Normal 

1. ฐานข้อมูลสร้างการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
การเพ่ิมมูลค่าอาหารด้านการท่องเท่ียว จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ฐานข้อมูล
2. สร้างความรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของจังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้สภาวะ New Normal จ านวนไม่น้อย
กว่า 100 ราย

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              500,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2) กิจกรรมเชฟชุมชน ยกระดับผลผลิตและอำหำรท้องถ่ินสู่
สำกล เชียงใหม่

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

           1,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี  3) กิจกรรมจัดงำน“กินเหนือ” เทศกำลอำหำรและดนตรี
เชียงใหม่

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

           1,500,000

3. เส้นทางท่องเท่ียว "Empowering CM 
Localicious" ภายใต้สภาวะ New Normal จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 เส้นทาง
4. สนับสนุนธุรกิจ Startup เพ่ิมมูลค่าอาหารเพ่ือการ
ท่องเท่ียวของ จ.เชียงใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง
5. พัฒนาความรู้ ด้านการพร้อมรับ New Normal 
และ การปรับปรุงอาหารถ่ิน ยกระดับผลผลิตและ
อาหารถ่ินสู่สากล จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
6. พัฒนาอาหารจานเด็ด จ านวนไม่น้อยกว่า 30 จาน
 30 ชุมชน 
7. ส่ือ "EMPOWERING LANNA LOCALICIOUS” 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ส่ือ
8. จัดงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรี
เชียงใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง 
9. ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน“กินเหนือ” เทศกาล
อาหารและดนตรีเชียงใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 
ราย

๑.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 กิจกรรมการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ เชิงกีฬาเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

1. จัดกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพ่ือการ
ท่องเท่ียว จ านวนไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬา
เพ่ือการท่องเท่ียว จ านวนไม่น้อยกว่า 400 คน



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
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ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
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กิจกรรมย่อย
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ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.3.3 กิจกรรมหลักท่ี 3.3 ยกระดับและ
พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
กลุ่มสปาและนวดไทย

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมอบรมทักษะเพ่ือออกแบบกำรบริกำรและกำร
สร้ำงอัตลักษณ์สินค้ำและบริกำรในธุรกิจหมู่บ้ำนน ้ำพุร้อน สปำ และนวดไทย

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              409,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2) กิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน และผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือส่งเสริมกำรยกระดับและสร้ำงภำพลักษณ์ของธุรกิจ

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

              300,000

รวมท้ังส้ิน       265,085,000

1. ผู้เข้าร่วมอบรมทักษะเพ่ือออกแบบการบริการและ
การสร้างอัตลักษณ์สินค้าและบริการในธุรกิจหมู่บ้าน
น้ าพุร้อน สปา และนวดไทย จ านวนไม่น้อยกว่า 150 
คน
2. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
ส่งเสริมการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ 
สปา และนวด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  การขับเคล่ือนเกษตรปลอดภัย 
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

         42,674,300

๑.  โครงการของจังหวัด (4)
๑.4  โครงการท่ี 4 ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

15 2 1 1. ชุดเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะท่ีเหมาะสม
ส าหรับการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 
จ านวน 1 ชุด เพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกร
ของจังหวัดเชียงใหม่ น าไปปรับใช้ในการ
พัฒนาระบบการผลิตให้เป็นระบบการเกษตร
สมัยใหม่ด้วยการท าการเกษตรแบบแม่นย า
ภายใต้การใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ
อัจฉริยะท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
  2. เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ผ่านการรับรอง
ผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP ร้อยละ 10
  3. ชุมชนภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่าง
เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดพัฒนา อย่างน้อย 10 ชุมชน/
100 คน

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่

         10,846,500

4. กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุว
เกษตรกร และ Young Smart Farmer ท่ี
ได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง 
จ านวน 705 ราย/ได้แบบผลิตภัณฑ์ จ านวน
 40 ชนิด/แปลงเรียนรู้ 50 แปลง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.4.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ โดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชุมช้ีแจงและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเป็น
ตัวแทนพ้ืนท่ีปลูกข้าวปทุมธานี 1 ของจังหวัดปทุมธานี และเป็นสมาชิกนา
แปลงใหญ่ จ านวน 5 แปลง
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดท าแปลงเรียนรู้
กิจกรรมย่อยท่ี 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 4) ติดตามและประเมินผลโครงการ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่            1,960,000

1.4.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการ
ควบคุมศัตรูพืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืช
ปลอดภัย/อินทรีย์ด้วยชีววิธี

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ท่ี
เหมาะสมตามชนิดพืช ด้วยการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
คัดเลือกเกษตรกรผู้ผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์ ท่ีเป็นสมาชิก ศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) วิสาหกิจชุมชน ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน เป้าหมาย ๑๖๐ ราย  (อ.สันทราย อ.หางดง อ.แม่วาง
 อ.สารภี อ.สันก าแพง อ.สะเมิง  อ.แม่ริม อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส ารวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช เพ่ือเฝ้าระวังการ
ระบาดของศัตรูพืช ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
กิจกรรมย่อยท่ี 3)  การน าไปใช้ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
กิจกรรมย่อยท่ี 4)  ติดตามผลการด าเนินงาน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่

              858,000

1.4.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การขับเคล่ือนภาค
การเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสู่ชุมชนเกษตร (Agricultural 
Technology Transfer to Communities)

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีและชุมชน 
(Technology and Community Survey) 
กิจกรรมย่อยท่ี 2  การพิจารณาคัดเลือกชุมชนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
(Selection)
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชน เพ่ือ
การจับคู่ระหว่างเทคโนโลยีกับชุมชน (Diag/ Matching)
กิจกรรมย่อยท่ี 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน 
(Technology Transfers)
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่

           5,000,000
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1.4.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  การส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer

กิจกรรมย่อยท่ี 1) สร้างการรับรู้เจ้าหน้าท่ีระดับอ าเภอ 50 ราย 1 วัน
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การอบรมเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  
จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการระดับจังหวัด จ านวน 1 
คร้ัง
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Young 
Smart Farmer จ านวน 30 ราย จ านวน 1 คร้ัง 2 วัน 1 คืน
กิจกรรมย่อยท่ี 5) การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วิสาหกิจ
ชุมชน จ านวน 50 ราย จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 2 วัน 1 คืน
กิจกรรมย่อยท่ี 6) พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพยุวเกษตรกรจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 125 ราย จ านวน 1 วัน
กิจกรรมย่อยท่ี 7) การจัดงานประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าทาง
การเกษตร จ านวน 3 วัน
กิจกรรมย่อยท่ี 8) การติดตามประเมินผล

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่            3,028,500

1.5 โครงการท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ

2 2 1 1. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้
ในแปลงเกษตรของตนเองได้
2. เกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมด้านการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริ อย่างต่อเน่ือง

         18,687,800

1.5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การบูรณาการงานด้าน
เกษตรกรรมเพ่ือขับเคล่ือนโครงการเกษตรวิชญา

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6            2,985,900

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้โครงการ
เกษตรวิชญา

              978,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญาและ
ฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา 
(ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

              828,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1.2 การจัดท าแปลงต้นแบบการปลูกไม้ผลบนพ้ืนท่ี
สูงและผลิตขยายพันธ์ุต้นกล้า

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี
 1

              150,000
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1.1.2 กิจกรรมหลัก 2 : การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง

           1,573,400

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.1 การศึกษาปริมาณการสูญเสียดินในการปลูก
พืชผักโครงการเกษตรวิชญา

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา 
(ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

              208,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.2 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่                 30,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.3 สาธิตการปลูกข้าวไร่และการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่
เพ่ือส ารองในการท าเมล็ดพันธ์ุ

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง               125,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.4 สาธิตและส่งเสริมการท าประมงบนพ้ืนท่ีสูง ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่               110,000
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.5 การส่งเสริมและขยายผลการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่               145,400

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.6 อบรมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการปลูกหม่อนผลสด/
ใบ และการแปรรูป

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เชียงใหม่

              110,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.7 อบรมถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตรบนพ้ืนท่ี
สูงจ านวน 5 หลักสูตร

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา 
(ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

              170,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.8 การตรวจวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี
พัฒนาการเกษตร

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6                 70,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.9 การพัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วย
ชีววิธีภายใต้โครงการเกษตรวิชญา

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่

              188,400

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.10 ส่งเสริมการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ ในโครงการ
เกษตรวิชญาตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

              126,600

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.11 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิก
เกษตร คหกรรมเกษตรโครงการเกษตรวิชญา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

              100,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.12 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลสวนหลังบ้านตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่                 90,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2.13  ส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่               100,000
กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 การประชาสัมพันธ์และการจัดท าแผนพัฒนาโครงการ
เกษตรวิชญา

              434,500

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.1 การจัดท าเวปไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตร
วิชญา

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา 
(ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

231,500              
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กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.2 การจัดท าแผนพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา (พ.ศ.
 2565-2569)

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา 
(ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

102,000              

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
เกษตรวิชญา

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 101,000              

1.5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์

สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่            1,155,900

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ฝึกอบรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่               106,000
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การปรับปรุงบ ารุงดิน สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่               401,200
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การส่งเสริมการผลิตพืชในโรงเรือนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรเป็นจุดเรียนรู้

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่               648,700

1.5.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันขยายผลสู่การปฏิบัติของชุมชนเครือข่ายท่ี
โรงเรียนต้ังอยู่

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่            1,778,100

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพ้ืนฐานด้านการผลิตพืช
อาหาร การประมง และการปศุสัตว์

              679,600

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส่งเสริมแปลงเรียนรู้ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง            1,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3)  การติดตามและประเมินผล                 98,500
1.5.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
ในศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร จ านวน 30 ราย ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6               873,600

1.5.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การพัฒนาท่ีดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ โครงการพัฒนาการ
เกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ และ
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านนาเกียน

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การพัฒนาท่ีดินเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การติดตามและประเมินผล

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6               409,000

1.5.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
บ้านดงเย็น ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยการเล้ียงแพะเน้ือเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่            3,440,000
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1.5.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตกาแฟอาราบิกาในพ้ืนท่ีส่งเสริม 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่

ท่ีท าการปกครองอ าเภอฝาง               888,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกกาแฟอราบิก้า โดยจัด
กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานพ้ืนท่ีต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จแล้ว

              253,200

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตกาแฟและสร้างคุณภาพ
มาตรฐาน ท่ีมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด

              635,000

1.5.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 การขับเคล่ือนและขยาย
ผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6            3,058,100

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การส ารวจออกแบบการจัดท าระบบกระจายน้ าและ
ระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์

ส านักงานนพัฒนาท่ีดินเขต 6/สถานี
พัฒนาท่ีดินเชียงใหม่

                32,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2) การจัดท าระบบกระจายน้ าและระบบสูบน้ าด้วยโซล่า
เซลล์

ส านักงานนพัฒนาท่ีดินเขต 6/สถานี
พัฒนาท่ีดินเชียงใหม่

           3,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3) การรติดตามและประเมินผล ส านักงานนพัฒนาท่ีดินเขต 6/สถานี
พัฒนาท่ีดินเชียงใหม่

                26,100

1.5.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตการเกษตรในโครงการหลวงทุ่งสะลวง ขุนวาง 
และแม่สะป๊อก

ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่วาง            4,099,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผัก ในศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงทุ่งสะลวง

           2,600,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2) การก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและบรรจุสินค้าเกษตร ใน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

              605,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3) การติดต้ังห้องเย็นเพ่ิมความช้ืน ในศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงแม่สะป๊อก

              894,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.6 โครงการท่ี 6 ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
แปรรูปและอาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการในตลาดสากล

13 2 2 ๑.ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูปในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30 ราย
 30 ผลิตภัณฑ์
 2. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้รับโอกาสการ
เช่ือมโยงธุรกิจ
3. ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
โอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) ไปยังตลาดCLMV (กัมพูชา ลาว
 พม่า เวียดนาม) จ านวน 30 ราย

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

         11,600,000

1.6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐานอาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาด CLMV

           6,603,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของ
กิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงาน
กิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม

                34,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางส่ือสาร
ต่างๆ ท่ีเหมาะสม

                75,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 คัดเลือกวิสาหกิจร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรม

                17,800

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือก
ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์
เดิมได้รับการปรับปรุง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อย
กว่า 30 ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์

           6,450,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 การติดตามและประเมินผล                 26,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

1.6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกกองทัพอาหารแปรรูป
เสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand 
Food Valley Road Show)

           4,997,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยการจัด Road Show 
จัดแถลงข่าว จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่อย่าง
ท่ัวถึงใน จังหวัดเชียงใหม่และในประเทศ CLMV

              221,200

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 จัดงานแสดงโชว์สินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารใน
ภาคเหนือ

           1,959,700

กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 การน าเสนอเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการเกษตรท่ี
ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถน าไปต่อยอด ในการเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิต การให้ค าปรึกษาแนะน าและความรู้ท่ีจ าเป็น ในการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

           2,492,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 กิจกรรมเสวนาและปาฐกถา ภายใต้ Theme อนาคต
อุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือกับ Northern Food Valley ประกอบด้วย
 การบรรยายพิเศษหรือเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการท่ีมี
ช่ือเสียงในระดับประเทศหรือระดับสากล

                81,400

กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 การจัดเจรจาทางธุรกิจ (Bussiness Matching) ของ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยมีการจับคู่เจรจาธุรกิจกันไม่
น้อยกว่า 10 ราย

              208,200

กิจกรรมย่อยท่ี 2.6 ติดตามและประเมินผล                 36,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

1.7 โครงการท่ี 7 โครงการผลิตแก่นตะวันในระบบ
เกษตรปลอดภัย และการสกัดสารส าคัญเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้เช่ือมโยงตลาด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

19 2 2 1. ได้วิธีการปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตร
ปลอดภัยส าหรับให้เกษตรกรเป้าหมายปลูกให้
ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ จ านวน 1 วิธี
2. ได้แปลงต้นแบบปลูกแก่นตะวันในระบบ
เกษตรปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน
อย่างน้อย 1 แปลง ใน อ.เชียงดาวซ่ึงเป็น
หน่ึงในพ้ืนท่ีท่ีก่อปัญหาหมอกควันของจังหวัด
เชียงใหม่ 
3. ได้วิธีการสกัดสารส าคัญท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง มีข้อมูลวิชาการสนับสนุน สร้าง
โอกาสทางการตลาดได้ท้ังในและต่างประเทศ
 สามารถทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 วิธี
4. ได้ผลิตภัณฑ์แก่นตะวันต้นแบบ และ
ข้อมูลการทดสอบตลาด ท าให้เห็นการ
เช่ือมโยงตลาดอย่างเป็นรูปธรรม มีโมเดล
ธุรกิจท่ีสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง            1,540,000

1.7.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การหาปริมาณสารส าคัญ
ของแก่นตะวันสายพันธ์ุต่างๆ ในประเทศไทย เพ่ือ
คัดเลือกสายพันธ์ุดี

              160,000

1.7.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การขยายพันธ์ุแก่นตะวัน
พันธ์ุดีเพ่ือส่งเสริมการผลิตทดแทนพืชท่ีก่อปัญหา
หมอกควัน

              282,000

1.7.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตแก่นตะวันปลอดสารเคมี สร้างแปลงต้นแบบ

              305,000

1.7.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การสกัดสารส าคัญจาก
หัวแก่นตะวันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

              493,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

1.7.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การทดสอบตลาด การท า
โมเดลธุรกิจต้นแบบเพ่ือสร้างความเช่ือมโยงตลาด 
และ การจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

              300,000

รวมท้ังส้ิน          42,674,300



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็น
เมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และ
เมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & 
Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup 
City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ

     24,660,000

๑.  โครงการของจังหวัด (4)
   ๑.8  โครงการท่ี 8 : โครงการเชียงใหม่เมืองแห่ง
การเร่ิมต้นธุรกิจ นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
 (Chiang Mai : Startup City & Medicopolis )

9 2 1      24,660,000

๑.8.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ด้วยโปรแกรมฟ้ืนฟูแบบเร่ิมต้นใหม่ (Begin Again
 for Food and Wellness Startup)

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมวางแผนการด าเนินโครงการ
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3) โปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
เพ่ือการฟ้ืนฟูธุรกิจอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร แบบเร่ิมต้นใหม่ (PROGRAM 
IMPLEMENTATION BEGINS)
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยโปรแกรม
ฟ้ืนฟูแบบเร่ิมต้นใหม่ (Begin Again for Food and 
Wellness Startup)

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีมีความสนใจในการท าธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารเพ่ือสุขภาพ (Food Startup) จ านวน 20 
ราย และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร (Wellness Startup) จ านวน 
20 ราย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการน าเสนอไอเดีย
หรือแผนธุรกิจ (Pitching) และสามารถน าข้อเสนอแนะ (feedback) จากการฝึกฝน
 มาพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้ในอนาคตให้ดีย่ิงข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แผนธุรกิจส าหรับการต้ังธุรกิจหรือ ไมล์สโตน (Milestone)
 หรือ การวางแผนการเงิน (financial plan for each stage) จ านวน 40 แผน
3. เกิดการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจอาหารสุขภาพ (Food Startup)และผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร (Wellness Startup) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ท่ีมี
ศักยภาพ และสามารถเช่ือมโยงด้านวัตถุดิบ ด้านการตลาด ด้านราคา และแหล่ง
ผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 เครือข่าย

ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

7,620,000       

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน 
(13)

งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.8.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิม
และยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ SME/OTOP 
สู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การสร้างมูลค่าเพ่ิมสมุนไพรต้นแบบเพ่ือใช้
ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล   
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม   
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้มาตรฐานให้แก่ SME/OTOP ผ่าน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ   
กิจกรรมย่อยท่ี 5) การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล
กิจกรรมย่อยท่ี 6) การยกระดับการบริการของผู้ประกอบการ 
SME/OTOP ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

จ านวน SME/OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพจ านวน 20 แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 1 
เชียงใหม่

5,040,000

๑.8.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 กิจกรรม Taste of 
Lanna กินดีอยู่ดีวิถีล้านนา

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรม Taste of Lanna
กิจกรรมย่อยท่ี 2) กิจกรรม Lanna FoodEx

1. จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมงาน จ านวน 400 ราย
2.จ านวน Business matching ในงาน 50 คู่ธุรกิจ
3.ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่

12,000,000

รวมท้ังส้ิน      24,660,000



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์
ล้านนา

         28,750,000

๑.  โครงการของจังหวัด (4)
   ๑.9  โครงการท่ี 9  โครงการพลิกโฉม
เชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next  
Chiang Mai with Creative Economy)

7 2 1          28,750,000

๑.9.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 ยกระดับเชียงใหม่
ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์(Chiang Mai 
Creative Innovation)

กิจกรรมย่อยท่ี 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมย่อยท่ี 2) รับสมัครวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 100 ราย และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อย
กว่า 50 ราย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมย่อยท่ี 3) จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต การสร้างนัก
ออกแบบท่ีมีคุณภาพ ความรู้ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด รวมท้ังทัศนคติ
ในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
กิจกรรมยอ่ยท่ี 3.2) การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ต่างภูมิภาค) 
กิจกรรมย่อยท่ี 4)  ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะรายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมยอ่ยท่ี 5) จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 1 
วัน

1. จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่
น้อยกว่า 50 ราย
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อย
กว่า 50 ผลิตภัณฑ์

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

           5,000,000

๑.9.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 โครงการส่งเสริม
การตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง

กิจกรรมย่อยส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 1. สินค้าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่ีรู้จัก มียอด
จ าหน่ายและการส่ังซ้ือในงานไม่น้อยกว่า 10 
ล้านบาท

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

           8,000,000

๑.9.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดงาน Chiangmai
 Gastronomy Exhibition

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  จัดงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป จ านวน 1 คร้ัง โดยมีวิสาหกิจเข้า
ร่วม ไม่น้อยกว่า 50  ราย
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini Exhibition ภายในงาน
เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีกับผู้ผลิตรายใหญ่
ระดับประเทศ
กิจกรรมย่อยท่ี 3) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญในระดับประเทศหรือระดับสากล

1. จัดงาน Chiangmai Gastronomy 
Exhibition จ านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน/1 คร้ัง
2. จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการเช่ือมโยงและสร้าง
โอกาสทางการตลาดไม่น้อยกว่า 50 ราย

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

           3,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.9.4 กิจกรรมหลัก4 จัดงาน Chiang Mai 
Premium Coffee Exhibition

กิจกรรมย่อยท่ี 1) เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประกอบด้วย กรอบแนวคิดใน
การด าเนินงาน การบริหารงาน การประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลและการจัดท า
รายงาน
กิจกรรมย่อยท่ี 2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครเกษตรกรผู้ประกอบการ ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ ท่ีเหมาะสมและ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/กิจการ
กิจกรรมย่อยท่ี 3) คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟช้ัน
คุณภาพ (Chiang Mai Premium Coffee Exhibition) จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/
กิจการ
กิจกรรมย่อยท่ี 4) จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition ไม่น้อยกว่า 4 
วัน 1 คร้ัง                 
กิจกรรมย่อยท่ี 5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน งาน Chiang Mai Premium 
Coffee Exhibition

1. จัดงาน "Chiang Mai Premium Coffee 
Exhibition" จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย / ไม่
น้อยกว่า 4 วัน / 1 คร้ัง
2. จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการเช่ือมโยงและ
สร้างโอกาสทางการตลาดไม่น้อยกว่า 50 ราย

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

           3,000,000

๑.9.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 โครงการส่งเสริม
ตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang Mai 
Brand) สินค้าท่ีมีศักยภาพ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การด าเนินการรับสมัคร การคัดเลือก เพ่ือให้ได้รับตราสัญลักษณ์
Pr0vince Brand (Chiang Mai Brand)
กิจกรรมย่อยท่ี 2) จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด (Chiang
 Mai Brand) สินค้าท่ีมีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ใน
จังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/ภูมิภาคต่างๆ จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 50 คูหา
กิจกรรมย่อยท่ี 3)  เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ เช่น งาน 
Thaifex , งาน Style , งานท่ีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น  จ านวน
 1 คร้ัง  จ านวน 20  คูหา

มูลค่าการซ้ือขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่
น้อยกว่า 10 ล้านบาท

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่

           9,750,000

รวมท้ังส้ิน          28,750,000



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน 
(PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
ส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

       178,561,700

๑.  โครงการของจังหวัด (4)
   ๑.๑0  โครงการท่ี 10 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่น
ควัน PM2.5 แบบบูรณาการ

1 5 1 1) จ ำนวนวันท่ีมีค่ำคุณภำพอำกำศ (PM2.5)
 อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ 305 วัน 
2) จ ำนวนพ้ืนท่ีกำรเผำไหม้ลดลงจ ำนวน 
10,000 ไร่ (863,978 ไร่)
3) ปลูกป่ำเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดค่ำฝุ่นละออง ไม่
น้อยกว่ำ 850 ไร่
4) จ ำนวนฝำยเพ่ิมควำมชุ่มช่ืน ป้องกันไฟป่ำ
 ไม่น้อยกว่ำ  900 แห่ง

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

         89,397,700

๑.๑0.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 การแก้ไขปัญหา
ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดมาตรการ แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างผู้น าในการส่ือสาร เสริมสร้างความ
เข้าใจประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี จ านวน 25 พ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ท าแนวกันไฟ 
และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน
กิจกรรมย่อยท่ี 4 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
กิจกรรมย่อยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษ
ใบไม้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส ารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมย่อยท่ี 7 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด  
กิจกรรมย่อยท่ี 8 ประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการส่ังการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมย่อยท่ี 9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก
ควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 10 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

31,188,700         

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.๑0.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ต าบลต้นแบบ
จัดการสุขภาพจากภาวะหมอกควัน  และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการต าบลต้นแบบจัดการสุขภาพจากภาวะหมอกควัน  
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

2,347,200           

๑.๑0.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การ
ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1  การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 2  การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตส านึกทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี

ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

774,200              

๑.๑0.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า ป่า
อนุรักษ์ ให้มีความสมดุลและย่ังยืน

1) จ้างเหมาราษฎร ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟ
ป่า ในเขตอนุรักษ์พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 154 หมู่บ้าน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 10 
คน ๆ ละ 300 บาท
2) จัดท าแนวไฟ จ านวน 1,590 กม.
3) Green Belt/แนวกันไฟเขียว จ านวน 700 ไร่
4) ปลูกฟ้ืนฟูป่าลดค่าฝุ่นละออง จ านวน 50 ไร่
5) ปลูกไม้ท้องถ่ินเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน 100 ไร่
6) บ่อพวง จ านวน 9 แห่ง

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
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40,577,600         

๑.10.5 กิจกรรมหลักท่ี 1.5 พัฒนาเสริม
ความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดชุดลาดตระเวน เพ่ือรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การท าแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีเขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยท่ี 3 สร้างแหล่งน้ าเพ่ิมความชุ่มช่ืน เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับดับไฟป่าในพ้ืนท่ี
เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ เพ่ือเป็นแนวกันชนไฟป่าในพ้ืนท่ีเขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อยท่ี 5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ / กองทัพภาคท่ี 3
 / กอ.รมน.ชม.

14,510,000         



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

   ๑.11  โครงการท่ี 11 โครงการพัฒนาและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่าง
ย่ังยืน

12 5 2 1) จ านวนเข่ือนป้องกันตล่ิงท่ีได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
2) จ านวนระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ไม่น้อยกว่า
 3 รูปแบบ
3) จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการสร้างความ
ตระหนักรู้  ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง
4) จ านวนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 
3,000 ไร่
5) จ านวนฝายชะลอน้ าในพ้ืนท่ีร้อยใจรักษ์ ไม่
น้อยกว่า 128 ตัว 
6) จ านวนสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Eco School)  ไม่น้อยกว่า 3 
แห่ง
7) จ านวนหมู่บ้านท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Eco Village)  ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

ส ำนักบริหำรพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
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         89,164,000

8) จ านวนธนาคารใต้ดิน ไม่น้อยกว่า 100 
แห่ง
9) จ านวนการก าจัดวัชพืชและส่ิงกีด
ขวางทางน้ า ไม่น้อยกว่า 2 ล าเหมือง
10) จ านวนบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
น้อยกว่า 5 บ่อ
11) จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาและ
รักษาทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง
12) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพ่ิม
ความชุ่มช้ืนพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า ไม่น้อยกว่า  56 
แห่ง

ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่

40,650,000         

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะท่ี 2)
 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 150 ม.

8,550,000           

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ม.7 
(ระยะท่ี 3) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ความยาว 200 ม.

15,000,000         

         ๑.11.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 ป้องกัน
         การพังทลายของพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ า



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนหลวง ม.1 ต.ท่าวัง
พร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว 300 ม

17,100,000         

๑.11.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การฟ้ืนฟูดินเพ่ือ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

1. วางแผนการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ าตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี
2. จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าตามรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
3. ติดตามและประเมินผล

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 1,158,300           

๑.11.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การสร้างความ
ตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสร้างองค์ความรู้
ท่ีแข้มแข็งและสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตส านึกรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมย่อยท่ี  2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานด้านการจัดการขยะ โรงเรียน
ต้นแบบปลอดขยะ/กิจกรรมศูนย์วัสดุรีไซเคิล/ผ้าป่าขยะ
กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
บ ารุงรักษาต้นไม้ 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส ารวจพ้ืนท่ีสีเขียวในการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ประสานงานและติดตามประเมินผล

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

884,400              

๑.11.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ

1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จ านวน 200,000 กล้า
2) เพาะช ากล้าไม้มีค่า จ านวน  200,000 กล้า
3) เพาะช ากล้าหวาย จ านวน 200,000 กล้า

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
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3,100,000           

๑.11.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิมรายได้ ใน
พ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า  "ฝายผสมผสาน"
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า  "ฝายก่ึงถาวร"
กิจกรรมย่อยท่ี 3  การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า แบบกล่องเก
เบ้ียน 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย 
กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
 16

2,173,900           



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.11.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 สถานศึกษาท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School)

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

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

901,000              

๑.11.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถี
ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพา
ตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนชุมชนด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อม ด้านขยะ,น้ าเสีย,มลพิษ 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco Village)
กิจกรรมย่อยท่ี 5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

2,012,000           

๑.1.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ขุดลอกก าจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ า ล าเหมืองกอน  ต าบลสันนาเม็ง
 อ าเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมกับล าเหมืองกวงต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การขุดลอกหนองน้ าแหย่ง บ้านศรีวังธาร  หมู่ท่ี ๘ ต าบลป่าไผ่  อ าเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 2 บ่อเก็บ  พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง
 จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านปางม้า)
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านคุ้ม)
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 2 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านหลวง)
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านหลวง)

ท่ีว่าการอ าเภอหางดง / 
ท่ีว่าการอ าเภอสันทราย /
ท่ีว่าการอ าเภอฝาง

6,855,400           



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

1.11.9 กิจกรรมหลักท่ี  9 สอนน้องสร้างป่า กิจกรรมย่อยท่ี 1 สร้างเรือนเพาะช าประจ าโรงเรียน ขนาด 400 ตารางเมตร 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ระบบประปาภูเขา
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ถังเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50 ลบม.
กิจกรรมย่อยท่ี 4 เพาะช ากล้า
กิจกรรมย่อยท่ี 5 อบรมหลักสูตรเยาวชนเพาะช ากล้าไม้ และบ ารุงรักษาต้นไม้

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
 16

5,552,800           

1.11.10 กิจกรรมหลัก 10 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ต้นน้้าล้าธาร และเพ่ิมความชุ่มช้ืน

กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมเพาะช ากล้าไม้ และบ ารุงรักษาต้นไม้
กิจกรรมย่อยท่ี 2 เพาะช ากล้าไม้ป่า ไม้ผล และไม้ไผ่
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างฝายต้นน  าแบบคอกหมู

ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
 16

25,876,200         

รวมท้ังส้ิน        178,561,700



แบบ จ.๒

ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การจัดการสาธารณภัย 
การสร้างความม่ันคง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

       168,814,500

๑.  โครงการของจังหวัด (4)
   ๑.๑2  โครงการท่ี 12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพ่ือความย่ังยืน

5 1 1 1) เพ่ือควบคุมและลดระดับความรุนแรงของ
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณา
การความร่วมมือจากทุ1) หมู่บ้านท่ีไม่มีปัญหายา
เสพติด (สีขาว) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 
2) การจับกุมคดียาเสพติด มีจ านวนลดลงเม่ือ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา
3) จ านวนผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดลดลง
4)  มีสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE ร้อย
ละ 85 ของเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ  6 – 24  ปี 
(จ านวนเยาวชน 6 – 24 ปี จังหวัดเชียงใหม่ มี 
395,714 คน)
5) มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
จ านวน 35 ศูนย์
6) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 
จ านวน 25 ศูนย์
7) มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ

         22,060,100

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัด



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

8) มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 70,000 คน
9) นักเรียน จ านวน 651 คนได้รับความรู้ในเร่ือง
ยาเสพติด
10) ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบมีความ
พึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ี
ชุดปฏิบัติงาน และมีความรู้สึกปลอดภัยเม่ือมี
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
11) ประชาชนในหมู่บ้านและอ าเภอเป้าหมายใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากในชุมชนไม่มียาเสพติดจึงท าให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีมีความสุข

๑.๑2.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน 
ประจ าปี 2565

กิจกรรมย่อยท่ี 1) สนับสนุน ส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคลากรด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 4) การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อ าเภอ
กิจกรรมย่อยท่ี 5 การสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มนักศึกษา
วิชาทหาร (รด.)
กิจกรรมย่อยท่ี 6) การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดระดับจังหวัด
กิจกรรมย่อยท่ี 7) การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดระดับอ าเภอ
กิจกรรมย่อยท่ี 8) การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมย่อยท่ี 9) การประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ศอ.ปส.จ.ชม
กิจกรรรมย่อยท่ี 10 การอ านวยการติดตามประเมินผลการขับเคล่ือน
โครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 - 2565

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม

         12,147,400



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.๑2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วม
เรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เชิงสร้างสรรค์ป้องกันยา
เสพติด

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมย่อยท่ี 2) กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
กิจกรรมย่อยท่ี 3) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

           4,039,700

๑.๑2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาบริบทและพฤตินิสัย
ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด เพ่ือสังคมปลอดภัยจากยาเสพ
ติด จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การเสริมสร้างทักษะเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมความ
เส่ียง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การส่ือสารเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านยาเสพติด ลดการเลือก
ปฏิบัติและการตีตราผู้ป่วยยาเสพติด
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การพัฒนาบริบทเพ่ือสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด โดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

           3,855,000

๑.๑2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ กิจกรรมย่อยท่ี 1) การสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดใน
พ้ืนท่ีบ้านห้วยส้าน
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันการลักลอบล าเลียงยา
เสพติดและหยุดย้ังการแพร่ระบาดยาเสพติด
กิจกรรมย่อยท่ี 3) อบรมสมาชิกอาสาสมัครต ารวจบ้าน (สตบ.) ในพ้ืนท่ี
โครงการร้อยใจรักษ์
กิจกรรมย่อยท่ี 4) อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดในพ้ืนท่ีโครงการ
ร้อยใจรักษ์

ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 1,568,100

1.12.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

อบรมให้ความรู้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน
 651 คน ในพ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดน

กองร้อยตระเวนชายแดนท่ี
 334

149,900

1.12.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 การต้ังจุดตรวจจุดสกัดและ
ลาดตระเวนสกัดก้ันการละกลอบล าเลียงยาเสพติดกอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33

กิจกรรมย่อยท่ี 1) กิจกรรมการจัดชุดปฏิบัติการข่าว ออกด าเนินการสืบสวน
ตรวจสอบข่าวสารในพ้ืนท่ี 10 อ าเภอเป้าหมาย
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การจัดชุดปฏิบัติการออกต้ังจุดตรวจจุดสกัดและ
ลาดตระเวนสกัดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีตอนใน

กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 33

300,000
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   ๑.13  โครงการท่ี 13 โครงการบูรณาการสร้างความ
ม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถ่ิน

14 1 2 1) ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน 
จ านวน 750 คน
2) มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ใน
พ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน เพ่ิมข้ึน 100 คน 
3) ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดน เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
จ านวน 410 คน
4) มีการจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน จ านวน 5 คร้ัง ในพ้ืนท่ี 5 อ าเภอ
ชายแดน

           3,227,900

1.13.1 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน 5 
อ าเภอ

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

1,040,000

1.13.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/
ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพ่ือให้ความรู้
และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

750,100

1.13.3 กิจกรรมการเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ของ 5 อ าเภอชายแดน

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เชียงดาว เวียงแหง ไชย
ปราการ ฝาง แม่อาย

481,000

1.13.4 กิจกรรมการอ านวยการบริหารจัดการและตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือสร้างชุมชนชายแดน
เข้มแข็ง

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

287,000

1.13.5 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดย
กลุ่มพลังงานมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนว
ชายแดน

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

457,800

1.13.6 กิจกรรมการอบรมจัดต้ังราษฎรชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

212,000
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   ๑.14  โครงการท่ี 14 โครงการปลูกฝังจิตส านึกสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันแก้ไขปัญหาความ
สงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่

16 1 3 1) บุคลากรทางปกครองมีความรู้ความเข้าใจ
ปัญหา มีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกรัก
สามัคคีและเกิดความปรองดองในพ้ืนท่ี และ
สามารถน าไปขยายผลต่อยอดได้ไม่น้อยกว่า 70%
2) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี
เพ่ิมข้ึน
3) ภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทใน
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด คิดเป็นร้อยละ 80     
4) ร้อยละของผู้กระท าผิดในชุมชนกระท าผิดซ้ าไม่
เกินร้อยละ 10       
5) มีกระบวนการและมาตรการทางเลือกในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและป้องกันการกระท าผิด
ซ้ าอีก คิดเป็นร้อยละ 80

           3,560,800

6) ชุมชนพึงพอใจและปลอดภัยจากอาชญากรรม
ท่ีเกิดข้ึน คิดเป็นร้อยละ 80 %     
7) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ และแบบทดสอบ ก่อน – หลัง การ
ฝึกอบรม
8) จ านวนคดีความผิดการค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่มีสถิติการเกิดข้ึนลดลง (สัดส่วนคดีลดลง
ร้อยละ 3)
9) จ านวนผู้ต้องหาท่ีถูกจับกุมด าเนินคดีการค้า
มนุษย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และถูกด าเนินคดี
ส่ังฟ้องทุกคดี
10) จ านวนเหย่ือกลุ่มเส่ียงต่อการตกเป็นเหย่ือ
การค้ามนุษย์พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองทุกราย
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1.14.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ  
กิจกรรมย่อยท่ี 2) กฎหมายเข้าใจง่าย ไม่วุ่นวายอย่างท่ีคิด
กิจกรรมย่อยท่ี 3) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดใน
ชุมชน  ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กิจกรรมย่อยท่ี 4) อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี
 ค้ามนุษย์ให้กับทีมสหวิชาชีพในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่
ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

2,460,800

1.14.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การปลูกฝังจิตส านึกสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พัฒนาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างย่ังยืน

กิจกรรมย่อยท่ี 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางปกครอง ในฐานะผู้มีบทบาท
ผู้น าในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความม่ันคงอย่าง
ย่ังยืน
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพจิตอาสาพระราชทาน 904
 วปร. ในการช่วยเหลืองานสาธารณภัย และงานพัฒนาพ้ืนท่ี

ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่

1,100,000

   ๑.15  โครงการท่ี 15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

18 1 1 1) ร้อยละ 70 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยในพ้ืนท่ี
2) จ านวนสายทางท่ีได้รับการพัฒนาให้เกิดความ
ปลอดภัยจ านวน 12 สายทาง
3) จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสน
ประชากรลดลง ร้อยละ 1

         79,292,900

1.15.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในระดับอ าเภอ
กิจกรรมย่อยท่ี 2) การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน
กิจกรรมย่อยท่ี 3) สร้างเครือข่ายในการจัดการสาธารณภัยในระดับท้องถ่ิน

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

640,000

1.15.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางถนน

78,275,900

กิจกรรมย่อยท่ี 1 แก้ไขและป้องกันน้ าท่วมขังบนผิวจราจรบริเวณย่านชุมชน 
 ทางหลวงหมายเลข 1367  ตอน แยกสันทรายน้อย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ถนนสันทรายสายเก่า)  ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000  ต าบลสัน
ทรายน้อย  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 5,000,000            
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัยภายในทางลอดดอนแก้ว  ทางหลวงหมายเลข 107  ตอน 
เชียงใหม่- ข้ีเหล็กหลวงบริเวณ กม.10+636  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม 
 จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 10,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1001  ช่วงแยกฟ้าฮ่าม  -  แยกลิขิตชีวัน 
ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง  ระหว่าง กม.0+000
 - กม.2+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลฟ้าฮ่าม  อ าเภอเมือง  ต าบลหนองจ๊อม  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 10,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 118  ช่วงแยกศาลเด็ก - แยกแม่กวง ทาง
หลวงหมายเลข 118  ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว  ระหว่าง กม. 0+000
 - กม.5+000 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลสันพระเนตร  ต าบลสันทรายน้อย  ต าบล
สันนาเม็ง  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 10,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 11  ช่วงแยกหนองประทีป - แยกข่วงสิงห์ 
ทางหลวงหมายเลข 11  ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหว่าง กม.555+144
 - กม.561+600 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองป่าคร่ัง ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่า
ตัน  ต าบลช้างเผือก   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 10,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงสายหลัก  ทางหลวง
หมายเลข 121  ช่วงแยกหลุยล์  -  แยกดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข 121 
ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว  ระหว่าง กม.15+315 - กม.32+000 (เป็นแห่งๆ)
 ต าบลสันปูเลย  อ าเภอดอยสะเก็ด  ต าบลสันพระเนตร  ต าบลสันทรายน้อย 
 ต าบลหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย  ต าบลสันผีเส้ือ  อ าเภอเมือง  ต าบลดอน
แก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 15,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 7 การก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา sml (ซอย 16/5) 
บริษัทเฉลียง ถึง ถนน อบจ. สายบ้านปากกอง - สันป่าเด่ือ หมู่ท่ี 4 ต าบล
สารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง   4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 754.00 เมตร หรือมีพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า 3,016 เมตร

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
สารภี

2,790,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

กิจกรรมย่อยท่ี 8 การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์ราชการ
อ าเภอเวียงแหง ท่ีท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้งานไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตารางเมตร

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
เวียงแหง

7,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านป่าแต้ง 
เช่ือมหมู่ 5 บ้านป่าห้า ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,209 เมตร หนา 0.15 เมตร

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
พร้าว

2,885,900           

กิจกรรมย่อยท่ี 10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over 
lay) บ้านป่าไผ่-บ้านแม่โจ้ หมู่ท่ี 3 ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ความยาว 1,150 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,750 ตารางเมตร

ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่
ริม

2,490,000           

กิจกรรมย่อยท่ี 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 6 หมู่ท่ี 9 ต.แม่ปูคา อ.สัน
ก าแพง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,030 ตารางเมตร

ท่ีท าการปกครองอ าเภอสัน
ก าแพง

1,700,000           

กิจกรรมย่อยท่ี 12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นกอกเช่ือมบ้าน
ป่าสัก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 654 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,616 ตารางเมตร

ท่ีท าการปกครองอ าเภอสัน
ป่าตอง

1,410,000           

1.15.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1) ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรรมย่อยท่ี 2) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
กิจกรรมย่อยท่ี 3)  สร้างภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่

377,000

๑.๑6  โครงการท่ี 16 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

9 3,4 5 1. ผู้สูงอายุท่ีได้รับพัฒนาศักยภาพ จ านวน ๘๕๐ 
คน 
2. ครอบครัวท่ีมีผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม จ านวน ๓๕๐ ครอบครัว
3. เกิดต าบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคม 
จ านวน ๕ ต าบล และผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีได้รับการ
ดูแลและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
4. เกิดกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4 กลุ่ม 
5. อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินได้รับการจ้างงาน 
จ านวน 80 คน

4,823,900



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

๑.๑6.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
 ประจ าปี 2565

จัดมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2565 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

378,600

๑.๑6.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีโครงการ
พระราชด าริ

กิจกรรมย่อยท่ี 1) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 5 มิติ
กิจกรรมย่อยท่ี 2) กิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นครอบครัวผู้สูงอายุ
กิจกรรมย่อยท่ี 3) จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
กิจกรรมย่อยท่ี 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแนวทางการคุ้มครอง
ทางสังคมในพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 5)เวทีถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค์ความรู้

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

1,054,900

๑.๑6.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 การส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ

กิจกรรมย่อยท่ี 1) อบรมการฝึกทักษะอาชีพกิจกรรมย่อยท่ี 
2) อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

3,390,400

1.17 โครงการท่ี 17 โครงการขับเคล่ือนและขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่

3 3,4 6 1. บุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลไปสู่
พ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือสนองพระราชด าริ ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
2. พ้ืนท่ีป่าในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริและพ้ืนท่ี
ขยายผลโครงการพระราชด าริมีความอุดมสมบูรณ์ 
อัตราการบุกรุกท าลายป่าลดลงร้อยละ 60
3. จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ขยาย
ผลผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์และส่ือมวลชน ไม่
น้อยกว่า 100 ข่าว/เร่ือง/ตอน

23,310,200

1.17.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมวางแผนบริหาร
จัดการและตรวจติดตามการด าเนินโครงการ

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 842,000

1.17.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 อบรมเยาวชน
สถาบันการศึกษา รู้คุณค่าสืบสานพระราชด าริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 500,200

1.17.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมย่อยท่ี 1) พัฒนาหมู่บ้านตามวิถีชีวิตพอพียง ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

1,717,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)
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ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
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กิจกรรมย่อย
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ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียว ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

550,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3) ส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

836,200

กิจกรรมย่อยท่ี 4) ธนาคารสุกรชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (หย่อมบ้านห้วย
ไคร้ใหม่และหย่อมบ้านห้วยลึก)

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

470,200

กิจกรรมย่อยท่ี 5)  แปรรูปผลผลิตชาและโสมตังกุยชาวไทยภูเขาลีซูบ้านแปก
แซม

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

328,700

กิจกรรมย่อยท่ี 6)  พัฒนากลุ่มอาชีพผ้าทอหมู่บ้านแนวชายแดน(ไทย-เมียน
มาร์) อ าเภอเวียงแหง

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

102,500

กิจกรรมย่อยท่ี 7)  พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตจากต้นกาแฟชาวไทยภูเขาบ้าน
สามหม่ืน

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

189,100

กิจกรรมย่อยท่ี 8)  ส่งเสริมอาชีพเกษตรวิถีไทย ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่

1,981,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1)  เพาะช ากล้าไม้ ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
 16

6,572,700

กิจกรรมย่อยท่ี 2)  ปลูกป่าหวาย จ านวน 1,180 ไร่ ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
 16

4,130,000

กิจกรรมย่อยท่ี 3) ระบบวนเกษตร จ านวน 880 ไร่ ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี
 16

4,558,400

1.17.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผ่านส่ือมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่

532,000

1.18 โครงการท่ี 18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
(อพ.สธ.)

10 3,4 6 1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดเชียงใหม่ และคณะท างานประสานการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 5 คณะ เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินการขับเคล่ือน ก ากับและติดตาม การ
ด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

12,538,700

       1.17.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 การพัฒนา
       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
       อย่างย่ังยืน
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2. มีการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ. - ชม.)
3. มีการรายงานผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า
การด าเนินงานขับเคล่ือน   โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม่ จากหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ
4. มีการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ของจังหวัดเชียงใหม่

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมสมัครสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
4. สถานศึกษา ร้อยละ 20 เข้าร่วมสมัครสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/ สถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมาย การพัฒนาจนได้รับป้ายสนอง
พระราชด าริฯ   
5. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลทรัพยากรจังหวัดเชียงใหม่ 
6. ชุมชน ท้องถ่ิน สามารถพัฒนานวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ินบนพ้ืนฐานของความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืนตามแนวพระราชด าริฯ ไม่
น้อยกว่า 4 ชุมชน

1.18.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 วางแผน ประชาสัมพันธ์ 
สนับสนุนและติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนและขยาย
ผลโครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์
พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่
 (อพ.สธ.-ชม.)

 ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 1,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

1.18.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 การสร้างเครือข่ายการ
ขับเคล่ือนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่

 ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

7,100,000

1.18.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดเชียงใหม่

620,000

1.18.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด
ขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 3

167,100

1.18.5กิจกรรมหลักท่ี 5 การขับเคล่ือนพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความย่ังยืน

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
34

617,900

1.18.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 33 (อพ.สธ.-กก.ตชด.33)

 กองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนท่ี 33

341,200

1.18.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 การจัดท าฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการใช้ประโยชน์โดยชุมชนในพ้ืนท่ีป่าชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่

1,092,500

1.18.8 กิจกรรมหลักท่ี 8 การเสริมสร้างและพัฒนา
จิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตาม
แนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่

1,200,000

1.18.9 กิจกรรมหลักท่ี 9 การศึกษาและการใช้
ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ

400,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (3)

ล าดับ
ความส าคัญ

 (8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(๑1)

ตัวช้ีวัดโครงการ
(๑2)

หน่วยด าเนินงาน (13) งบประมาณ (บาท) 
(14)

1.19 โครงการท่ี 19 โครงการจัดต้ังศูนย์พักพิงสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

11 3,4 6 มีศูนย์พักพิงสัตว์ท่ีมีมาตรฐาน จ านวน 1 ศูนย์  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่

20,000,000

1.19.1 จัดต้ังศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 จ านวน 1 แห่ง

20,000,000         

รวมท้ังส้ิน        168,814,500



 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ 

 



 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 
๑. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 

ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1,000,000 

๒. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 500,000 
๓. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
2,000,000 

๔. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 
๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

500,000 

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 5,000,000 
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผน 

500,000 

๗. การติดตามประเมินผล 500,000 
8. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดี (ถ้ามี) 
- 

 รวมทั้งสิ้น 10,000,000 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า 
เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและ 

เศรษฐกิจท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 4 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่ำเชื่อมโยงธรรมชำติและ

เศรษฐกิจท้องถิ่น 
2. งบประมำณ 233,921,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านการท่องเที่ยว 
231,221,000 บาท 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
2,700,000 บาท 
ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่ำเชื่อมโยงธรรมชำติและเศรษฐกิจท้องถิ่น 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(1.2)  

(1.1)  



 

   

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น  
งบประมาณ  233,921,000  บาท (สองร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมหลกัที่ 1 : กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  
วงเงิน 231,221,000 บาท (สองร้อยสามสิบหกลา้นสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  
วงเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น  
แผนงาน : แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น   
หน่วยรับผิดชอบ/หน่วยด าเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2,  

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3, ทีท่ าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่, ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1,  

ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2, ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3, นายอ าเภอดอยสะเก็ด  
สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่, แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 , แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ,  

ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด 
 
(๑) หลักการและเหตุผล 
 (๑.๑) ที่มา : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส าคัญ ที่น ารายได้สู่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท เกิดเงินทุน
หมุนเวียนภายในประเทศเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น โดยเป้าหมายของรัฐบาล คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ 
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท ในปี 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่ง ขันได้ เกิดความยั่งยืน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคและ
พื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่น  
ในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดให้พัฒนาการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชน 
มีความสุข” โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่มงาน (เกษตร   แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน) ซึ่งเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
จ าเป็นจะต้องน าอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวชุมชนโดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)   
 โดยแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” 
(City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือนในฐานะ เมืองที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว  
ในระดับโลก) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทาง  
การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ , ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่นเช่ือมโยงสู่ระดับสากล, ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว, ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมและเช่ือมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ 4 

 



 

   

 (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีหลากหลายและครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนท่ีอ าเภอ แต่ปัจจุบัน

ยังขาดการพัฒนาเส้นทางเพื่อเช่ือมโยงการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มีมาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนจังหวัดเชียงใหม่  

ความเร่งด่วน : เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของรัฐบาล ในการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้ง เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการพัฒนา/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพ  
การบริหารจัดการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความเช่ือมั่นต่อนักท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการท่องเที่ยว ซึ่งจะน าไปสู่จะท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้ น 
และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมายิ่งขึ้น รวมถึงจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกได้  

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

2.1.๑ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
2.1.3 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว 
2.1.4 เพื่อพัฒนาเส้นทางและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ

(๒.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564 สิ้นสุดปี กันยายน 2565 
(๒.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนท่ีด าเนินการ) จังหวัดเชียงใหม่  

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว         15 สายทาง 
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง 

(4.2) ผลผลิต :  
1. พัฒนาเส้นทางและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 15 สายทาง 
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จ านวน 1 แห่ง 

(๔.3) ผลลัพธ์ :  
1. สามารถอ านวยความสะดวกเส้นทางให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
2. สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 

(๔.4) ผลกระทบ  
 เชิงบวก : 1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ ทางธรรมชาติ 

2. นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใหม่ๆ 
เชิงลบ : –  
 



 

   

 (๕) แนวทางการด าเนินงาน 
 กิจกรรมหลกัที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  
 วงเงิน 231,221,000 บาท (สองร้อยสามสิบหกลา้นสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่/ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1/ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2/  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 

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

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

1. กิจกรรมบูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดมิที่ช ารุดเสียหายด้วย
วิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement 
In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1009 
ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม. 2+500 
– กม. 7+500 ต าบลข่วงเปา ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จั งหวัด เชียงใหม่  ปริมาณ งาน 5 .00 
กิโลเมตร 

20,000,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

2. กิจกรรมบูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดมิที่ช ารุดเสียหายด้วย
วิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement 
In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน 
บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม. 60+625 – กม. 
68+000 ต าบลอมก๋อย ต าบลยางเปียง อ าเภอ 
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

40,000,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

3. กิจกรรมปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทาง
หลวง ชนิ ด เสาสู ง HIGH MAST เป็ นหลอดชนิ ด
ประหยัดพลังงาน ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนล าปาง 
- เชียงใหม่) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - 
กองบิน 41 ระหว่าง กม.548+701 - กม.562+651 
(เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองผึ้ง ต าบลท่าศาลา ต าบลหนอง
ป่าครั่ง  ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่าตัน  ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง 

20,000,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

4. กิจกรรมปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทาง
หลวง ชนิดประหยัดพลังงาน ทางหลวงหมายเลข 
1141 (ถนนมหิดล) ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ระหว่าง 
กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ต าบลท่าศาลา 
ต าบลหนองห อย   ต าบ ลป่ า แดด  ต าบลสุ เทพ  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1  แห่ง 

15,000,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

5. กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพช้ันทางเดิมในที่ (Paverment 
In Place Reclycling) ทางหลวงหมายเลข 1178 
ตอนแม่ข้อน - นาหวาย ระหว่าง กม. 15+225 - กม. 
19+100 (เป็นช่วงๆ) ต าบลทุ่ งข้าวพวง อ าเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน 3.875 
กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,000 ตารางเมตร 

19,000,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

6. กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตรายชนิด 2 ช้ัน  (Double 
W-Beam Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 1249 
ตอนแม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม. 17+000 - 
กม. 25+000 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 2,000 เมตร 

5,000,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 



 

   

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

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

7. กิจกรรมปรับปรุ งเส้นทางเข้ าสู่ แหล่ งท่องเที่ ยว  
ฝายสินธุกิจปรีชา ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง 
ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.700 กิโลเมตร 

34,700,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

8. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ าตกห้วยสะบ้า  
(วังทอง) ต าบลแม่หอพระอ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชยีงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 

9,500,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

9. กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ าหลวง
แม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 1 สายทาง 

3,000,000   ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

10 กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอย
เวียงผา ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม่  กม.0+000 – 5+000 ทางเช่ือม กม. 
5+000 - 5+120 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
5.120 กิโลเมตร 

25,021,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

11 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท ชม.
3005 แยก ทล.118 – บ้านห้วยแก้ว ต าบลห้วยแก้ว 
ต าบลบ้านสหกรณ์  อ าเภอแม่ออน ต าบลป่าเมี่ยง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.
0+000 – 10+088 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง 

5,000,000   ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

12 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท
หมายเลข ชม.3035 แยก ทล.108 - บ้านร้อยจันทร์ 
ต าบลหนองควาย ต าบลบ้านแหวน ต าบลน้ าแพร่ 
อ าเภอหางดง ต าบลน้ าบ่ อหลวง ต าบลบ้านแม  
ต าบลทุ่งสะโตก ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 27.557  
(เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง 

10,000,000   ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

13 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท
หมายเลข ชม.4016 เช่ือม ทล.1013 – บ้ าน 
ขุนกลาง ต าบลบ้านกาด ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่าง กม.0+000 - 64+400 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 
1 สายทาง 

5,000,000   ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

14 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.4041 
แยก ทล.1317 – บ้านสหกรณ์ 3 ต าบลบ้านสหกรณ์ 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 
– 12+500 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง 

5,000,000   ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

15 กิจกรรบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 
1362  ตอนควบคุม 0100 นิคมดอยเต่า - ท่าน้ า 
กม. 0+000 - 3+860 ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 3.860 กิโลเมตร 

15,000,000     

 
 



 

   

 กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว  
 วงเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด 

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

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด ต าบล
ป่าเมื่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

2,700,000 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ  งบประมาณ  233,921,000  บาท (สองร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แล้ว และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี หรือ
ก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้  
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 บุคลากรมีประสบการณ์   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม  

  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง   มีประสบการณ์สูงปานกลาง 

  ไม่มีประสบการณ์ 
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 
 
 



 

   

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 
1. กิจกรรมบูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่ช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุ ช้ันทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place 

Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม. 2+500 – กม. 7+500 ต าบลข่วงเปา ต าบล 
บ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 5.00 กิโลเมตร โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแล
บ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

2. กิจกรรมบูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่ช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุ ช้ันทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place 
Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม. 60+625 – กม. 68+000 ต าบลอมก๋อย ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

3. กิจกรรมปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดเสาสูง HIGH MAST เป็นหลอดชนิดประหยัดพลังงาน ทางหลวง
หมายเลข 11 (ถนนล าปาง - เชียงใหม่) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหว่าง กม.548+701 - กม.562+651  
(เป็นแห่งๆ) ต าบลหนองผึ้ง ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองป่าครั่ง ต าบลฟ้าฮ่าม ต าบลป่าตัน ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ปริมาณงาน  1  แห่ง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

4. กิจกรรมปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน ทางหลวงหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล)  
ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย  ต าบลป่าแดด ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1  แห่ง โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาเมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ 

5. กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพช้ันทางเดิมในท่ี (Paverment In Place Reclycling) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนแม่ข้อน - นาหวาย 
ระหว่าง กม. 15+225 - กม. 19+100 (เป็นช่วงๆ) ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 3.875 กิโลเมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,000 ตารางเมตร โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

6. กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตรายชนิด 2 ช้ัน  (Double W-Beam Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนแม่งอน - หนองเต่า 
ระหว่าง กม. 17+000 - กม. 25+000 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 2,000 เมตร โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 
ที่ 3 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

7. กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวฝายสินธุกิจปรีชา ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.700 กิโลเมตร โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแล
บ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

8. กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ต าบลแม่หอพระอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

9. กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ าหลวงแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1  
สายทาง โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

10. กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กม.0+000 
– 5+000 ทางเช่ือม กม. 5+000 - 5+120 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.120 กิโลเมตร โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  
จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

11. กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท ชม.3005 แยก ทล.118 – บ้านห้วยแก้ว ต าบลห้วยแก้ว ต าบลบ้านสหกรณ์ 
อ าเภอแม่ออน ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 10+088 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง  
โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

12. กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.3035 แยก ทล.108 - บ้านร้อยจันทร์ ต าบลหนองควาย ต าบล
บ้านแหวน ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง ต าบลน้ าบ่อหลวง ต าบลบ้านแม ต าบลทุ่งสะโตก ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่าง กม.0+000 – 27.557 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแล
บ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

13. กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.4016 เชื่อม ทล.1013 – บ้านขุนกลาง ต าบลบ้านกาด ต าบล 
แม่วิน อ าเภอแม่วาง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - 64+400 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง 
โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

 
 
 



 

   

14. กิจกรรมพัฒนาทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.4041 แยก ทล.1317 – บ้านสหกรณ์ 3 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 12+500 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหาร
จัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

15. กิจกรรบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1362  ตอนควบคุม 0100 นิคมดอยเต่า - ท่าน้ า กม. 0+000 - 3+860 
ต าบลท่าเดื่อ อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 3.860 กิโลเมตร โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรอืดูแล
บ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

(๑1) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด   - ไม่มี – 

 



                                                    หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ รายละเอียด

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2564 (ถ้ามี) 2565
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถ่ิน  
ผลผลิต : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
โครงการ : 1.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถ่ิน 233,921,000       
กิจกรรมหลักท่ี 1 : กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว 231,221,000       
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1  กิจกรรมบูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุช้ันทางเดิม
มาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอิน
ทนนท์ ระหว่าง กม. 2+500 – กม. 7+500 ต าบลข่วงเปา ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 5.00 กิโลเมตร

20,000,000        

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 20,000,000         บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุช้ันทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place 

Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม. 2+500 – กม. 7+500 ต าบลข่วง
เปา ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 5.00 กิโลเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุช้ันทางเดิม
มาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ต่ืน 
ระหว่าง กม. 60+625 – กม. 68+000 ต าบลอมก๋อย ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

40,000,000        

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 40,000,000         บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุช้ันทางเดิมมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place 

Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ต่ืน ระหว่าง กม. 60+625 – กม. 68+000 ต าบลอมก๋อย 
ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ รายละเอียด
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2564 (ถ้ามี) 2565

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 กิจกรรมปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดเสาสูง HIGH MAST 
เป็นหลอดชนิดประหยัดพลังงาน ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนล าปาง - เชียงใหม่) ทางหลวงหมายเลข 
11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหว่าง กม.548+701 - กม.562+651 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองผ้ึง 
ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองป่าคร่ัง  ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่าตัน  ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง

20,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 20,000,000 ปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดเสาสูง HIGH MAST เป็นหลอดชนิดประหยัดพลังงาน ทางหลวง

หมายเลข 11 (ถนนล าปาง - เชียงใหม่) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหว่าง กม.548+701 - 
กม.562+651 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองผ้ึง ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองป่าคร่ัง  ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่าตัน  ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน 
ทางหลวงหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) ตอน ดอนจ่ัน – เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 
(เป็นแห่งๆ) ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย  ต าบลป่าแดด ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 1  แห่ง

15,000,000         

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑0 ล้านบาทข้ึนไป 15,000,000         ปรับปรุงระบบดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน ทางหลวงหมายเลข 1141 (ถนนมหิดล) ตอน 

ดอนจ่ัน – เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่งๆ) ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองหอย  ต าบลป่าแดด 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1  แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5  กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพช้ันทางเดิมในท่ี (Paverment In Place Reclycling) 
ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนแม่ข้อน - นาหวาย ระหว่าง กม. 15+225 - กม. 19+100 (เป็น
ช่วงๆ) ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 3.875 กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 29,000 ตารางเมตร

19,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
   (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 19,000,000 ปรับปรุงคุณภาพช้ันทางเดิมในท่ี (Paverment In Place Reclycling) ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนแม่ข้อน - นา

หวาย ระหว่าง กม. 15+225 - กม. 19+100 (เป็นช่วงๆ) ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน 3.875 กิโลเมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 29,000 ตารางเมตร



งบรายจ่าย - รายการ รายละเอียด
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2564 (ถ้ามี) 2565

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.6  กิจกรรมติดต้ังราวกันอันตรายชนิด 2 ช้ัน  (Double W-Beam Guardrail) ทาง
หลวงหมายเลข 1249 ตอนแม่งอน - หนองเต่า ระหว่าง กม. 17+000 - กม. 25+000 ต าบลแม่งอน 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 2,000 เมตร

5,000,000          

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,000,000           ติดต้ังราวกันอันตรายชนิด 2 ช้ัน  (Double W-Beam Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนแม่งอน - หนองเต่า 

ระหว่าง กม. 17+000 - กม. 25+000 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 2,000 เมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 1.7 กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวฝายสินธุกิจปรีชา ต าบลสันมหาพน 
อ าเภอแม่แตง ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.700
 กิโลเมตร

34,700,000        

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 34,700,000         ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวฝายสินธุกิจปรีชา ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 7.700 กิโลเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 1.8  กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ต าบลแม่หอพระอ าเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง

9,500,000          

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 9,500,000           พัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าตกห้วยสะบ้า (วังทอง) ต าบลแม่หอพระอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

 ปริมาณงาน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.9  กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวถ้ าหลวงแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 สายทาง

3,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 3,000,000           ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวถ้ าหลวงแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 สาย

ทาง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.10  กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ต าบลศรีดงเย็น 
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กม.0+000 – 5+000 ทางเช่ือม กม. 5+000 - 5+120 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.120 กิโลเมตร

25,021,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 25,021,000 ปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กม.0+000 –

 5+000 ทางเช่ือม กม. 5+000 - 5+120 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5.120 กิโลเมตร



งบรายจ่าย - รายการ รายละเอียด
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2564 (ถ้ามี) 2565

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.11 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท ชม.3005 แยก ทล.118 – บ้าน
ห้วยแก้ว ต าบลห้วยแก้ว ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 10+088 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง

5,000,000          

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,000,000           ยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบท ชม.3005 แยก ทล.118 – บ้านห้วยแก้ว ต าบลห้วยแก้ว ต าบลบ้านสหกรณ์ 

อ าเภอแม่ออน ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 10+088 (เป็นแห่งๆ) จ านวน
 1 สายทาง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.12 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.3035 แยก ทล.
108 - บ้านร้อยจันทร์ ต าบลหนองควาย ต าบลบ้านแหวน ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง ต าบลน้ าบ่อ
หลวง ต าบลบ้านแม ต าบลทุ่งสะโตก ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.
0+000 – 27.557 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง

10,000,000         

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 10,000,000         ยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.3035 แยก ทล.108 - บ้านร้อยจันทร์ ต าบลหนองควาย ต าบล

บ้านแหวน ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง ต าบลน้ าบ่อหลวง ต าบลบ้านแม ต าบลทุ่งสะโตก ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 27.557 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง

กิจกรรมย่อย 1.13 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.4016 เช่ือม ทล.
1013 – บ้านขุนกลาง ต าบลบ้านกาด ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - 64+400 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง

-                5,000,000           

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,000,000           ยกระดับความปลอดภัยทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.4016 เช่ือม ทล.1013 – บ้านขุนกลาง ต าบลบ้านกาด ต าบลแม่

วิน อ าเภอแม่วาง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - 64+400 (เป็นแห่งๆ) 
จ านวน 1 สายทาง

กิจกรรมย่อย 1.14 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.4041 แยก ทล.1317 – บ้านสหกรณ์
 3 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 12+500 (เป็นแห่งๆ) 
จ านวน 1 สายทาง

-                5,000,000           

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 5,000,000           พัฒนาทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.4041 แยก ทล.1317 – บ้านสหกรณ์ 3 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – 12+500 (เป็นแห่งๆ) จ านวน 1 สายทาง



งบรายจ่าย - รายการ รายละเอียด
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2564 (ถ้ามี) 2565

งบประมาณ

กิจกรรมย่อย 1.15 กิจกรรบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1362  ตอนควบคุม 0100 
นิคมดอยเต่า - ท่าน้ า กม. 0+000 - 3+860 ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน
 3.860 กิโลเมตร

-                15,000,000         

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 15,000,000         บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1362  ตอนควบคุม 0100 นิคมดอยเต่า - ท่าน้ า กม. 0+000 - 3+860 

ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 3.860 กิโลเมตร

กิจกรรมหลักท่ี 2 : กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 2,700,000          
กิจกรรมย่อย 2.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด  ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

2,700,000

๒. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 2,700,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด  ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง



ล ำดับควำมส ำคัญ 8 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่ำเชื่อมโยงวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจท้องถิ่น 
2. งบประมำณ 25,455,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือ
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)   
6,000,000 บาท 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเรื่อง
เชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story Telling)   
1,455,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น 
13,500,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้ We Love Chiang Mai  
4,500,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่ำเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(2.1) 

(2.2)  

(2.3)  

(2.4) กรุงเทพมหำนครและ
อ ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   



 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 
 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น  

งบประมาณ 25,455,000 (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) 

 วงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเรื่องเชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story Telling) 
 วงเงิน 1,455,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น  

 วงเงิน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai  
 วงเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดประเด็นที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  
แผนงาน : แผนงานท่ี 2 แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น 
หน่วยรับผิดชอบ/หน่วยด าเนินการ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  นางปริษา ปานพรหม นาง ต าแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่    หมายเลขโทรศัพท์  0-5311-2325-6  

(๑) หลักการและเหตุผล 
 (๑.๑) ที่มา : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส าคัญ ที่น ารายได้สู่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท เกิดเงินทุน
หมุนเวียนภายในประเทศเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับประชาชนและภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น โดยเป้าหมายของรัฐบาล คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท ในปี 2565   ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่ งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้  
เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมด าเนินการรว่มกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาคและพื้นท่ีเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศา สตร์ที่ 1 ก าหนดให้
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ ง 
ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีเป้าหมาย  
“สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่มงาน (เกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชน)  
ซึ่งเกิดประโยชน์ในวงกว้าง จ าเป็นจะต้องน าอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวชุมชนโดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP  
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)    

โดยแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” 
(City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือนในฐานะ เมืองที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ ยว 
ในระดับโลก) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทาง
การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ , ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่นเช่ือมโยงสู่ระดับสากล , ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว, ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมและเช่ือมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

 
 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ 8 

 



 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนา และ  
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพ้ืนท่ีได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของกลุ่มล้านนาท่ีประชาชนมีความสัมพันธ์ 
และมีมาอย่างยาวนาน มีการติดต่อ พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งศิลปะ และ
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งกันและกัน หากได้มีการน าทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า 
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังเป็นแนวทาง
หนึ่งในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนา ให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่แพร่หลายสืบไป นับว่า 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายควรจะร่วมมือกัน โดยในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนนักท่องเที่ยว อยู่ที่ 10 ,820,564 คน 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่  0.36 % และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่  109,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  
พ.ศ. 2561 อยู่ท่ี 1.33 %   

ความเร่งด่วน : จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการโดยด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และเป้าหมายของ
รัฐบาล ในการสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท ในปี 2565 รวมทั้ง 
เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จ าเป็นต่อการท่องเ ที่ยวในจังหวัด  
เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวไมว่่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น จึงจะท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่  
จึงมีแนวคิดจัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น 

(๒) ข้อมลูทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

2.1.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น 
๒.๑.2 เพื่อเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในอัตลักษณ์ ต านาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา 
๒.๑.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ ต านาน มรดกทางวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นไปในวงกว้าง 
2.1.4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน และก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ

(๒.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564 สิ้นสุดปี กันยายน 2565 
(๒.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนท่ีด าเนินการ) จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)    
    1.1 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน  
    1.2 เส้นทาง และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมได้รับการพัฒนา 
    1.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour ที่เป็นระบบ และ 

มีมาตรฐาน  
    1.4 จัดกิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรมรวมใจสานสายใย สร้างสังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม  

1 ฐาน 
1 เส้นทาง 
๑๒ ชุมชน 

๑ ครั้ง 

2. กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเรื่องเชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story Telling) 
    2.1 พัฒนาและสร้างคุณค่าจากเรื่องราว/เรื่องเล่า (Story Telling) วัฒนธรรมล้านนาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในยุคสมัยปัจจุบัน  
5 เรื่องราว 



 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
3. กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น 
    3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural Tourism"  
    3.2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural 

Tourism"  
    3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น  

1 ครั้ง 
60 ราย 

 
4 กิจกรรม 

4. กิจกรรมส่งเสรมิกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai 
    4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai  
    4.2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai  

2 ครั้ง 
60 ราย 

 

 (4.2) ผลผลิต : (แยกรายกิจกรรม) 
ผลผลิต ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)    
    1.1 เกิดฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน  
    1.2 เกิดการพัฒนาเส้นทาง และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมได้รับการพัฒนา 
    1.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour ที่เป็นระบบ และ 

มีมาตรฐาน  
    1.4 จัดกิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรมรวมใจสานสายใย สร้างสังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม  

1 ฐาน 
1 เส้นทาง 
๑๒ ชุมชน 

 
๑ ครั้ง 

2. กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเรื่องเชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story Telling) 
    2.1 พัฒนาและสร้างคุณค่าจากเรื่องราว/เรื่องเล่า (Story Telling) วัฒนธรรมล้านนาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในยุคสมัยปัจจุบัน  
5 เรื่องราว 

3. กิจกรรมส่งเสรมิการท่องเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น 

    3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural Tourism"  
    3.2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural 

Tourism"  
3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น  

1 ครั้ง 
60 ราย 

 
4 กิจกรรม 

4. กิจกรรมส่งเสรมิกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai 
    4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai  
    4.2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai  

2 ครั้ง 
60 ราย 

 

(๔.3) ผลลัพธ์ : ข้อมูลองค์ความรู้ได้รับการรวบรวม เพื่อยกระดับการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
รักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ 

(๔.4) ผลกระทบ  
เชิงบวก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ และกิจกรรมระดับนานาชาติ 
เชิงลบ : –  

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
 กิจกรรมหลังท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน (บวร On 
Tour) วงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

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

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

1. กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนคุณธรรม บวร On Tour  

3,000,000   ✓  

2. กิจกรรมมหกรรม ชุมชนคุณธรรมรวมใจ สานสายใย 
สร้างสังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม 

3,000,000  
 

 
 

 ✓ 

 



 

กิจกรรมหลังที่ 2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเรื่องเชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story 
Telling) วงเงิน 1,455,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม ่

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

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

1. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล เรื่องเล่าทางประเพณี วิถีชีวิต 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจัดท าเป็นเอกสารชุด
ความรู้เรื่องเล่าในจังหวัดเชียงใหม่ 

490,000  ✓ 
 

✓ 
 

 

2. กิจกรรมส่ งเสริม เอกลักษณ์ ล้ านนาในจั งหวัด
เชียงใหม่  เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการ
ท่องเที่ยว 

480,000  ✓ 
 

✓ 
 

 

3. กิจกรรมสร้างแบรนด์ “เชียงใหม่ เล่าว่า.....”   485,000   ✓ ✓ 
 

กิจกรรมหลังที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น วงเงิน 13,500,000 บาท (สิบสามล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

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

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

1. กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม อ าห าร เพื่ อ ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม  "Lanna Cuisine for Cultural 
Tourism" 

3,000,000   ✓ ✓ 

2. กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตร ี 2,000,000 ✓ 
 

✓ 
 

✓ ✓ 

3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ่

2,500,000   ✓ ✓ 

4. กิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัด
เชียงใหม ่

1,500,000   ✓  

5. กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 4,500,000  ✓   

กิจกรรมหลังที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai  
วงเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

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

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

1. กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai 

4,500,000  ✓ ✓ ✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ งบประมาณ 25,455,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แล้ว และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้  ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม  

  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง   มีประสบการณ์สูงปานกลาง 

  ไม่มีประสบการณ์ 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ความต่อเนื่อง และยั่งยืน 

(๑1) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด   - ไม่มี – 
 



                                                    หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2565
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :แผนงานการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถ่ิน
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถ่ิน 25,455,000   
งบด าเนินงาน 25,455,000   
ค่าตอบแทน 60,000           
ค่าใช้สอย 25,371,000    
ค่าวัสดุ 24,000           
กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม 
(บวร On tour)

6,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม 
(บวร On tour)

3,000,000

๑. งบด าเนินงาน 3,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,000,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม (บวร On tour)

500,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชน จ านวน 12 ชุมชน 
800,000          - ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ
500,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 

1,200,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ (บวร On Tour)
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรมรวมใจ สานสายใย สร้างสังคมดี 
ด้วยวิถีวัฒนธรรม

3,000,000

๑. งบด าเนินงาน 3,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,000,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,000,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรมรวมใจ สานสายใย สร้างสังคมดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม

750,000          -  ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี/ตกแต่ง/เวที/เคร่ืองเสียง / ค่าบูธน าเสนอผลงาน
1,500,000       -  ค่าจ้างเหมาน าเสนอผลงานพร้อมสาธิตอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชน 100 แห่ง

200,000          -  ค่าจ้างเหมาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน 
100,000          - ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ การขับเคล่ือนชุมชนคุณธรรมสร้างความเข้มแข็งด้วยพลังบวร

50,000            - ค่าจ้างเหมาพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2565

300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
100,000          -  ค่าจ้างเหมากิจกรรมวิถีชีวิต “กาดหม้ัว” ภูมิปัญญาด้านอาหาร

หมายเหตุ - ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบริหารจัดการชุมชนด้วยเร่ือง
เชียงใหม่เล่าว่า..... (Chiang Mai Story Telling)

1,455,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล เร่ืองเล่าทางประเพณี วิถีชีวิต แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจัดท าเป็นเอกสารชุดความรู้เร่ืองเล่าในจังหวัดเชียงใหม่

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการสืบค้นข้อมูล เร่ืองเล่าทางประเพณี วิถีชีวิต แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจัดท าเป็นเอกสารชุดความรู้
เร่ืองเล่าในจังหวัดเชียงใหม่

1. งบด าเนินงาน 490,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 490,000        
1.1.1 ค่าตอบแทน 24,000          
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)            24,000  - ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ให้ข้อมูลทางด้านเร่ืองเล่า ประเพณี วิถีชีวิต และผู้เช่ียวชาญการท่องเท่ียว จ านวน 10 คน X 1,200 

บาท x 2 ช่ัวโมง

1.1.2 ค่าใช้สอย 466,000        
  (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000          - ค่าจ้างเหมาส ารวจพ้ืนท่ี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบ้ืองต้นของชุดความรู้เร่ืองเล่าในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 คร้ัง x 20,000 บาท

12,500            - ค่าจ้างเหมาเหมาพาหนะ ค่าเช่ารถตู้รวมน้ ามันวันละ 2,500 บาท × 5 คร้ัง
30,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าชุดความรู้
80,000            - ค่าจ้างเหมาผลิตส่ือ Infographic  ชุดความรู้ 8 แผ่น * 10,000 บาท
90,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าฐานข้อมูลล้านนาเล่าว่า 3 ชุด * 30,000 บาท

7,500              - ค่าจ้างเหมาถอดเทป - บทสัมภาษณ์
25,000            - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างคณะท างาน จ านวน 10 คน  X 5 คร้ัง X 500 บาท
45,000            - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน และอาหารว่างผู้เข้าประชุมและคณะท างาน จ านวน 30 คน X 3 คร้ัง X 500 บาท

6,000              - ค่าจ้างเหมาเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 30 ชุด X 2 คร้ัง X 100 บาท
10,000            - ค่าจ้างเหมาประสานงาน จ านวน 2 คร้ัง X 5,000 บาท
30,000            - ค่าจ้างเหมาสรุปข้อมูลกิจกรรม จ านวน 3 คร้ัง X 10,000 บาท
30,000            - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ี จ านวน 3 คร้ัง X 10,000 บาท

หมายเหตุ - ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 : กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือยกระดับ
วัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเท่ียว

480,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเท่ียว

๑. งบด าเนินงาน 480,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 480,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 36,000

36,000            - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกผลงานการประกวด จ านวน 6 คน X ช่ัวโมง 600 บาท X 5 ช่ัวโมง X 2 วัน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 420,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 420,000

30,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
100,000          - ค่าจ้างเหมาลงพ้ืนท่ีส ารวจแหล่งท่องเท่ียวท่ีร่วมประกวด 10 คร้ัง * 10000 บาท

25,000            - ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพน่ิงและวีดีโอ
30,000            - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี
50,000            - ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูลจัดท าหนังสือ คู่มือผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้เข้าร่วมการประกวด
35,000            - ค่าจ้างเหมาออกแบบ+จัดท าโลห์ และใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมประกวด
30,000            - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ี
25,000            - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 50 คน  X 1 คร้ัง X 500 บาท
20,000            - ค่าจ้างเหมาจ้างส่ือมวลชน

5,000              - ค่าจ้างเหมาประสานงาน
70,000            - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบท่ีชนะการประกวด

1.1.3 ค่าวัสดุ 24,000          
  (1)  วัสดุส านักงาน 24,000           
หมายเหตุ - ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมสร้างแบรนด์ “เชียงใหม่ เล่าว่า.....” 485,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสร้างแบรนด์ “เชียงใหม่ เล่าว่า.....”  
๑. งบด าเนินงาน 485,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 485,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 485,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าแบรนด์ต้นแบบ "เชียงใหม่ เล่าว่า...."         

35,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท า มาร์สคอต
30,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าคู่มือแบรนด์ "เชียงใหม่ เล่าว่า...."
50,000            - ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือ 500 เล่ม * 100 บาท
90,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 300 ช้ิน * 300 บาท
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25,000            - ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน และอาหารผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ต้นแบบ และคณะท างาน จ านวน 50 คน X  500 บาท
5,000              - ค่าจ้างเหมาเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 50 ชุด X 100 บาท
5,000              - ค่าจ้างเหมาประสานงาน จ านวน 5,000 บาท

10,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
15,000            - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ี
20,000            - ค่าจ้างเหมาส่ือมวลชน

หมายเหตุ - ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถ่ิน 13,500,000   
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : กิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม "Lanna 
Cuisine for Cultural Tourism"

3,000,000     

1. งบด าเนินงาน 3,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 3,000,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine for Cultural Tourism"
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,300,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม "Lanna Cuisine For Cultural Tourism" จ านวน 2 

คร้ัง (จังหวัดเชียงใหม่ และ กทม.)

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

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : กิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี 2,000,000     
1. งบด าเนินงาน 2,000,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 2,000,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเชียงใหม่เมืองดนตรี

100,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
100,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน
200,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง
200,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการด้านงานดนตรี และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว
200,000          - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและเตรียมสถานท่ี
200,000          - ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียงตามาตรฐานสากล
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กิจกรรมย่อยท่ี 3 : กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม่

2,500,000     

1. งบด าเนินงาน 2,500,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 2,500,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,200,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 คร้ัง

300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
200,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิด พร้อมชุดการแสดง
300,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว
500,000          - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและเตรียมสถานท่ี

กิจกรรมย่อยท่ี 4 : กิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ 1,500,000     
1. งบด าเนินงาน 1,500,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 1,500,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ 
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 700,000          - ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งด้วยตุงบริเวณรอบคูเมือง จ านวน 2,000 ผืน

300,000          - ค่าจ้างเหมาจัดขบวนรถยนต์โบราณ และขบวนสามล้อถีบ
500,000          - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 5 : กิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 4,500,000     
1. งบด าเนินงาน 4,500,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 4,500,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

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

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
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กิจกรรมหลักท่ี 4 กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้ We Love Chiang Mai

4,500,000     

1. งบด าเนินงาน 4,500,000     
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 4,500,000     ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,700,000       - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการท่องเท่ียวภายในประเทศ 

 จ านวน 2 คร้ัง (กทม. และจังหวัดภูเก็ต)

500,000          - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
200,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิด พร้อมชุดการแสดง จ านวน 2 คร้ัง
600,000          - ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ และPavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว จ านวน 2 คร้ัง
500,000          - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ีและเตรียมสถานท่ี

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่ำเชื่อมโยงสุขภำพและ

เศรษฐกิจท้องถิ่น 
2. งบประมำณ 5,709,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 
สร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว  
2,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious : ยกระดับท่องเที่ยว
สัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้จริตชีวิต (เชียง) ใหม่ 
3,000,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มสปา และนวดไทย 
709,000 บาท 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่ำเชื่อมโยงสุขภำพและเศรษฐกิจท้องถิ่น 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(3.1) , (3.2)  

(3.3)  



 

 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) 
 
 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น  

งบประมาณ 5,709,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ เชิงกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว  

วงเงิน 2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious : ยกระดับท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้จริตชีวิต 

(เชียง) ใหม่ วงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
กิจกรรมหลกัที่ 3 กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา แลนวดไทย  

วงเงิน 709,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดประเด็นที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น  
แผนงาน : แผนงานท่ี 3 แผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น  
หน่วยรับผิดชอบ/หน่วยด าเนินการ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดเชียงใหม ่
ผู้รับผิดชอบ   นางปริษา ปานพรหม  ต าแหน่ง   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่    หมายเลขโทรศัพท์  0-5311-2325-6 

(๑) หลักการและเหตุผล 
 (๑.๑) ที่มา : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส าคัญ ที่น ารายได้สู่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท เกิดเงินทุน
หมุนเวียนภายในประเทศเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับประชาชนและภาคเอกชนท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น โดยเป้าหมายของรัฐบาล คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท ในปี 2565   ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความ
ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมด าเนินการรว่มกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9  
การพัฒนาภาคและพื้นท่ีเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศา สตร์ที่ 1 ก าหนดให้
พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ ง 
ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีเป้าหมาย  
“สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ใน 3 กลุ่มงาน (เกษตร   แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน) 
ซึ่งเกิดประโยชน์ในวงกว้าง จ าเป็นจะต้องน าอัตลักษณ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวชุมชนโดยการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP  
เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)  
 โดยแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” 
(City.of.Life.and.Prosperity) (เมืองที่ให้ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือนในฐานะ เมืองที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว 
ในระดับโลก) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเช่ือมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทาง
การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ , ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่นเช่ือมโยงสู่ระดับสากล , ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว, ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมและเช่ือมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จาก  
การท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ 17 

 



 

 

ในปี พ.ศ. 2562 นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทย รวม 195,891 ล้านบาท หรือ 8.66% ของ
รายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็นต่างชาติจ านวน 3,628,758 คน สร้างรายได้ 183,869 ล้านบาท และคนไทย จ านวน 4,810,464 คน 
สร้างรายได้ 12,022 ล้านบาท ผู้เกษียณอายุต่างชาตินิยมใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย โดยชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ชีวิตที่  
จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุด ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ และนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมการแช่น้ าพุร้อนหรือ Onsen อย่างยาวนาน และ 
ยังคงมีความต้องการเมื่อมาใช้ชีวิตในประเทศไทย โดยเฉพาะในเชียงใหม่ มีแหล่งน้ าพุร้อน จ านวน 21 แห่ง ปัจจุบันปัญหาในการพัฒนา
แหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติมีหลายประการ อาทิเช่น ไม่มีการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ าพุร้อน แหล่งบริการยังไม่ได้มาตรฐาน  
ความสะอาด ความปลอดภัย นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นคนในท้องที่ใช้บริการแช่เท้า แช่ตัว แต่ยังขาดธุรกิจให้บริการ ผู้ประกอบการเองก็ยั ง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และขาดงบประมาณ ขาดแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่าง  
มีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจเพื่อสุขภาพอันหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงเป็นบริการในแหล่งน้ าพุร้อนหรือใช้น้ าพุร้อนเป็นองค์ประกอบของบริการคือ 
ธุรกิจสุขภาพ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : ในปี พ.ศ. 2562 นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทย  

รวม 195,891 ล้านบาท หรือ 8.66% ของรายได้จากการท่องเที่ยว คิดเป็นต่างชาติจ านวน 3,628,758 คน สร้างรายได้ 183,869 
ล้านบาท และคนไทย จ านวน 4,810,464 คน สร้างรายได้ 12,022 ล้านบาท ผู้เกษียณอายุต่างชาตินิยมใช้ชีวิตในประเทศไทย เป็นอันดับ 1  
ในเอเชีย โดยชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุด ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ และนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมการแช่น้ าพุร้อน
หรือ Onsen อย่างยาวนาน และยังคงมีความต้องการเมื่อมาใช้ชีวิตในประเทศไทย โดยเฉพาะในเชียงใหม่มีแหล่งน้ าพุร้อน จ านวน 21 แห่ง 
ปัจจุบันปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติมีหลายประการ อาทิเช่น ไม่มีการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ าพุร้อน  
แหล่งบริการยังไม่ได้มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย นักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นคนในท้องที่ใช้บริการแช่เท้า แช่ตัว แต่ยังขาดธุรกิจ
ให้บริการ ผู้ประกอบการเองก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ และขาดงบประมาณ  ขาดแผนการตลาดและ 
การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจเพื่อสุขภาพอันหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงเป็นบริการในแหล่งน้ าพุร้อนหรือใช้น้ าพุร้อนเป็น
องค์ประกอบของบริการคือ ธุรกิจสุขภาพ 

ความเร่งด่วน : จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการโดยด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของ
รัฐบาล ในการสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.7 ล้านล้านบาท ในปี 2565 รวมทั้ง 
เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จ าเป็นต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด  
เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวไมว่่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
ที่เพิ่มขึ้น จึงจะท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่  
จึงมีแนวคิดจัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น 

(๒) ข้อมลูทั่วไปของโครงการ 
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

๒.๑.๑ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๒.๑.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๒.๑.3 เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
2.1.4 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

(๒.2) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.3) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกต ิ

(๒.4) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564 สิ้นสุดปี กันยายน 2565 
(๒.5) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนท่ีด าเนินการ) จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
 



 

 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกฬีาเพ่ือการท่องเที่ยว 
    1.1 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  
    1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพื่อ

การท่องเที่ยว  

4 กิจกรรม 
 

400 คน 
2. กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious : ยกระดับท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้จริตชีวิต (เชียง) ใหม่ 
   2.1 มีฐานข้อมูลสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การเพิ่มมูลค่าอาหารด้านการท่องเที่ยว  
   2.2 จ านวนผู้ได้รับการพัฒนาสร้างความรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สภาวะ New 

Normal  
   2.3 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว "Empowering CM Localicious" ภายใต้สภาวะ New Normal  
   2.4 สนับสนุนธุรกิจ Startup เพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  
   2.5 พัฒนาความรู้ ด้านการพร้อมรับ New Normal และ การปรับปรุงอาหารถิ่น ยกระดับผลผลิตและอาหารถิ่น

สู่สากล  
   2.6 พัฒนาอาหารจานเด็ด  
   2.7 จัดท าสื่อ "EMPOWERING LANNA LOCALICIOUS”  
   2.8 จัดงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่  
   2.9 ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่  

1 ฐานข้อมูล 
100 ราย 

 
1 เส้นทาง 

1 ครั้ง 
50 ราย 

 
30 ชุมชน 

1 สื่อ 
1 ครั้ง 

100 ราย 
3. กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา และนวดไทย 
    3.1 จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรมทักษะเพื่อออกแบบการบริการและการสร้างอัตลักษณ์สินค้าและบริการในธุรกิจ

หมู่บ้านน้ าพุร้อน สปา และนวดไทย  
    3.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ สปา และนวด  

150 คน 
 

1 ครั้ง 
 

(4.2) ผลผลิต : (แยกรายกิจกรรม)  
ผลผลิต ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกฬีาเพ่ือการท่องเที่ยว 
   1.1 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  
   1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพื่อ

การท่องเที่ยว  

4 กิจกรรม 
 

400 คน 
2. กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious : ยกระดับท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้จริตชีวิต (เชียง) ใหม่ 
    2.1 มีฐานข้อมูลสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การเพิ่มมูลค่าอาหารด้านการท่องเที่ยว  
    2.2 จ านวนผู้ได้รับการพัฒนาสร้างความรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สภาวะ New 

Normal  
    2.3 เกิดการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว "Empowering CM Localicious" ภายใต้สภาวะ New Normal  
    2.4 สนับสนุนธุรกิจ Startup เพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  
    2.5 พัฒนาความรู้ ด้านการพร้อมรับ New Normal และ การปรับปรุงอาหารถิ่น ยกระดับผลผลิตและอาหารถิ่น

สู่สากล  
    2.6 พัฒนาอาหารจานเด็ด  
    2.7 จัดท าสื่อ "EMPOWERING LANNA LOCALICIOUS”  
    2.8 จัดงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่  
    2.9 ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่  

1 ฐานข้อมูล 
100 ราย 

 
1 เส้นทาง 

1 ครั้ง 
50 ราย 

 
30 ชุมชน 

1 สื่อ 
1 ครั้ง 

100 ราย 
3. กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา และนวดไทย 
    3.1 จ านวนผู้ได้รับการฝึกอบรมทักษะเพื่อออกแบบการบริการและการสร้างอัตลักษณ์สินค้าและบริการในธุรกิจ

หมู่บ้านน้ าพุร้อน สปา และนวดไทย  
    3.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ สปา และนวด  

150 คน 
 

1 ครั้ง 



 

 

(๔.3) ผลลัพธ์ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยกระดับภาพลักษณ์เมืองสุขภาพในระดับสากล 
(๔.4) ผลกระทบ  

เชิงบวก : ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ และยกระดับกิจกรรมสู่ระดับสากล 
เชิงลบ : –  
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว 

วงเงิน 2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
   ระเวลาที่จะด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ต.ค.-ธ.ค.

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

1. กิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai  500,000   ✓ ✓ 
2. กิจกรรมปั่นเส้นทาง 2 เมือง กอยวัฒนธรรม 500,000   ✓ ✓ 
3. กิจกรรม Chiang Mai Trail Running 500,000   ✓ ✓ 
4. กิจกรรมปั่น 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง 500,000   ✓ ✓ 

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious : ยกระดับท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้จริตชีวิต 
(เชียง) ใหม่ วงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)       หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

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

2564 
ม.ค.-มี.ค.
2565 

เม.ย.-พ.ค.
2565 

มิ.ย.-ก.ย.
2565 

1. กิจกรรมศึกษากิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม
อาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สภาวะ New 
Normal 

500,000 ✓ ✓   

2. กิจกรรมเชฟชุมชน ยกระดับผลผลิตและอาหาร
ท้องถิ่นสู่สากล เชียงใหม ่

1,000,000  ✓ ✓  

3. กิจกรรมจัดงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและ
ดนตรีเชียงใหม่ 

1,500,000   ✓ ✓ 

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มสปา และนวดไทย  
วงเงิน 709,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

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

2563 
ม.ค.-มี.ค.
2564 

เม.ย.-พ.ค.
2564 

มิ.ย.-ก.ย.
2564 

1. กิจกรรมอบรมทักษะเพื่อออกแบบการบริการและ
การสร้างอัตลักษณ์สินค้าและบริการในธุรกิจหมู่บ้าน
น้ าพุร้อน สปา และนวดไทย (น้ าพุร้อนดอยสะเก็ด, 
น้ าพุร้อนสันก าแพง, น้ าพุร้อนโป่งกราว) 

409,000 ✓ ✓   

2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก ารย ก ระ ดั บ แ ล ะ 
สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ สปา และนวด 

300,000   ✓ ✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง  จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ งบประมาณ 5,709,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 



 

 

 (8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แล้ว และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้วอยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้  ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 บุคลากรมีประสบการณ์  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม  

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง   มีประสบการณ์สูงปานกลาง 

  ไม่มีประสบการณ์ 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ 
- ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ความต่อเนื่อง และยั่งยืน 

(๑1) ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด   - ไม่มี – 
 



                                                    หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) 2564 (ถ้ามี) 2565
จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :แผนงานการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถ่ิน
ผลผลิต : ยกระดับการให้บริการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
โครงการ : 3 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมมูลค่าเช่ือมโยงสุขภาพและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน

5,709,000     

งบด าเนินงาน 5,709,000     
ค่าตอบแทน 86,400           
ค่าใช้สอย 5,612,600      
ค่าวัสดุ 10,000           
กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการ
มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์เชิงกีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว

2,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai 500,000
๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai
ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000

200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai
50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน

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

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมป่ันเส้นทาง 2 เมือง กอยวัฒนธรรม 500,000
๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมป่ันเส้นทาง 2 เมือง กอยวัฒนธรรม
ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000

200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai
50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ)

งบประมาณ
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50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน
100,000 4.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี/พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง

50,000 5.ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
50,000 6.ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง

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

200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai
50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน

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

กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมป่ัน 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง 500,000
๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมป่ัน 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง
ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000

200,000 1.ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai
50,000 2.ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
50,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน

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

หมายเหตุ - ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
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กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรม Empowering Chiang Mai Localicious : ยกระดับ
ท่องเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารภายใต้จริตชีวิต (เชียง) ใหม่

3,000,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมศึกษากิจกรรมท่องเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของ
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สภาวะ New Normal

500,000

๑. งบด าเนินงาน 500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมศึกษากิจกรรมท่องเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สภาวะ New 

Normal

ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000
100,000 1.ค่าจ้างเหมาสร้างการรับรู้การท่องเท่ียวเชิงอาหาร การเพ่ิมมุลค่าอาหารด้านการท่องเท่ียว
200,000 2.ค่าจ้างเหมาสร้างความรู้และสัมผัสวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สภาวะ New Normal
100,000 3.ค่าจ้างเหมาจัดท าเส้นทางท่องเท่ียว "Empowering CM Localicious" ภายใต้สภาวะ New Normal
100,000 4.สนุนธุรกิจ Startup เพ่ิมมูลค่าอาหารเพ่ือการท่องเท่ียวของจ.เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 2 เชฟชุมชน ยกระดับผลผลิตและอาหารท้องถ่ินสู่สากล เชียงใหม่ 1,000,000
๑. งบด าเนินงาน 1,000,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,000,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,000,000 ค่าจ้างเหมาจัดเชฟชุมชน ยกระดับผลผลิตและอาหารท้องถ่ินสู่สากล เชียงใหม่
ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000

300,000 1.พัฒนาความรู้ ด้านการพร้อมรับ New Normal และ การปรับปรุงอาหารถ่ิน ยกระดับผลผลิตและ
อาหารถ่ินสู่สากล

300,000 2.พัฒนาอาหารจานเด็ด 30 จาน 30 ชุมชน เพ่ือยกระดับอาหารชุมชนสู่ร้านอาหาร
200,000 3.พบปะแลกเปล่ียน “วัฒนธรรมอาหารท้องถ่ินไทย”
200,000 4.จัดท าส่ือ "EMPOWERING LANNA LOCALICIOUS” 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมจัดงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ 
จ านวน 5 วัน ณ จังหวัดเชียงใหม่

1,500,000

๑. งบด าเนินงาน 1,500,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,500,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,500,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดงาน“กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่
ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000

300,000 1.ค่าเช่าสถานท่ีและจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน
200,000 2.ค่าตกแต่งสถานท่ีจัดงานและป้ายต่างๆ
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50,000 3.ค่าแผงกันพ้ืนท่ีร้าน
50,000 4.พิธีเปิดพร้อมชุดการแสดง

500,000 5.ค่าจัดกิจกรรมการแสดงและดนตรี/คอนเสิร์ต
100,000 6.ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง/แสงสีเสียง
200,000 7.ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์การตลาด
100,000 8.ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม/เชิญกลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ
กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพกลุ่มสปา และนวดไทย

709,000        

กิจกรรมย่อยท่ี 1 :  กิจกรรมอบรมทักษะเพ่ือออกแบบการบริการและการสร้าง
อัตลักษณ์สินค้าและบริการในธุรกิจหมู่บ้านน  าพุร้อน สปา และนวดไทย

409,000        

1. งบด าเนินงาน 409,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 86,400           
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 86,400            - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คนๆ ละ 8 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 3 วัน
1.1.2 ค่าใช้สอย 312,600        
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 110,250         1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี คนละ 350 บาท จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 35 คน  รวม 3 ม้ือ

31,500           2.ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี คนละ 50 บาท จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 35 คน 
รวม 6 ม้ือ

110,250         3.ค่าอาหารเย็นผู้เข้าอบรม/วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี คนละ 350 บาท จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 35 คน  รวม 3 ม้ือ
21,600           3.ค่าห้องพักวิทยากรและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 3 ห้องๆละ 800 บาท จ านวน 3 คืน รวม 3 คร้ัง
36,000           4. ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คันๆละ -3,000 บาท รวม 3 คร้ังๆละ 4 วัน

3,000             5. ค่าสรุปรูปเล่ม
1.1.3 ค่าวัสดุ 10,000          
  (1)  วัสดุส านักงาน 10,000            - ค่าวัสดุส าหรับการฝึกอบรม
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 : กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือส่งเสริมการยกระดับและสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ สปา และนวด

300,000        

1. งบด าเนินงาน 300,000        
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 300,000        ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการยกระดับและสร้าง

ภาพลักษณ์ของธุรกิจ สปา และนวด

  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000          - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม
50,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
60,000            - ค่าจ้างเหมาเช่าสถานท่ี
40,000            - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี
50,000            - ค่าจ้างเหมาจัดท า Pavilion ข้อมูลด้านการท่องเท่ียว

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ 

พัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  
ภายใต้ BCG Model 

 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 15 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. งบประมำณ 10,846,500 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ โดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
1,960,000 บาท 
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต
พืชปลอดภัย/อินทรีย์ด้วยชีววิธี 
๘๕๘,000 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสู่ชุมชนเกษตร (Agricultural Technology Transfer 
to Communities) 
5,000,000 บาท 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer 
3,028,500 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

 
หมำยเหตุ ใหแ้สดงที่ตั้งพืน้ท่ีด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส ่ ลงในต ำแหน่งที่เป็นท่ีตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคญั และตัวท่ีสองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมทีจ่ังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(4.1) 

กิจกรรมที่ 4.4 เป้ำหมำย 25 อ ำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมที่ 4.3 เป้ำหมำยคัดเลือกใน 10 อ ำเภอ 

(4.1) 

(4.1), (4.2) (4.2) 

(4.2) 

(4.2) 
(4.2) 

(4.2) 

(4.2) 

(4.2) 

(4.1) 

(4.1) 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  15   

 
ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  วงเงิน 10,846,500 บาท 
กิจกรรมหลกัที ่1 การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ วงเงิน 1,960,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที ่2 การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์ด้วยชีววิธี วงเงิน 858,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที ่3 การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูชุ่มชนเกษตร (Agricultural    

Technology Transfer to Communities) วงเงิน 5,000,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที ่4 การส่งเสรมิและสร้างความเขม้แข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart  

Farmer วงเงิน 3,028,500 บาท    
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที่ ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต  
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นท่ี 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดหว่งโซ่คุณคา่ และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model  
แผนงาน การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ : นายพัฒนา  นุศรีอัน ต าแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 65 หมู่ที่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-974-0757 
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)           

 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์  ์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่ออรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562    
      ๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเป็นที่ยอมรับ
ของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาส ทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ เกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการพัฒนา
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย  
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
     ๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทาง 
พืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้ง 
เชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตร  
อัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
  - แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 
    แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2565 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  คือ “นครแห่งชีวิต 
และความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล”  

 



ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2564)  ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา
จังหวัดไว้ 6 ประเด็น  ประกอบด้วย  

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
2. การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)   
3. การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & 

Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของ
ภาคเหนือ   

4. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา  
5. การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
6. การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : การพัฒนาด้านการเกษตร  ปรากฏในประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตร  

แปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน 2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
และ 3) สินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจะเน้นให้ความส าคัญกับสินค้า
เกษตรปลอดภัยเป็นหลัก  

อีกทั้งการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา  
ในเชิงพื้นที่ที่มีปัจจัยส าคัญด้านสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ผลงานวิจัยที่มีการทดลองและวิจัย  
ในเชิงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบและแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้น มีการน า  
องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้น้อยมาก หรือไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เนื่องจากปัญหาในด้านของการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ผู้ปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าผลงานวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทย 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการโดยด่วน เนื่องจากภาคเกษตรไทยก าลังเผชิญกับความท้า
ทายทั้งจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร
ส่วนใหญ่ โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต จะเป็นตัวช่วยที่ส าคัญในการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของเกษตรกรได้ แต่เกษตรกรของไทยยังไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างกว้างขวาง ท าให้เกิด 
ความท้าทายทั้งในด้านอุปทานและอุปสงค์ คือ (1) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันกับเกษตรกรในชุมชน (2) กระบวนการถ่ายทอด
และส่งผ่านเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรในชุมชน 

    โดยในปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และนอกสังกัด  ร่วมท างานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นเมืองแห่งสินค้าเกษตรปลอดภัยและ
อาหารปลอดภัย  ด้วยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีส่งผลให้เพิ่มผลิตภาพและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของเกษตรกรไทย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน และได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรในชุมชน ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อให้มีแปลงต้นแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูง ส่งออก
ต่างประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ผ่านมาตรฐานการส่งออก สามารถลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการใช้ชีววิธีควบคู่กับวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมด้วยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3. เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชนเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 



4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร 
และ Young Smart Farmer  

5. เพื่อเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้บริโภคอาหาร
อินทรีย์ผ่านงานแสดงสินค้า 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564      สิ้นสุดปี กันยายน 2565  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : พื้นที ่25 อ าเภอ  
  

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : 1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่
   2. ผู้ประกอบการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ชุมชนเกษตรและเกษตรกรในชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด  
1. มีชุดเทคโนโลยีแบบอัจฉรยิะที่เหมาะสมส าหรับการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 จ านวน 1 ชุด เพือ่เป็นทางเลือกให้เกษตรกร

ของจังหวัดเชียงใหม ่น าไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตให้เปน็ระบบการเกษตรสมยัใหม่ด้วยการท าการเกษตรแบบแม่นย าภายใตก้ารใช้
เทคโนโลยีการผลติแบบอัจฉรยิะทีเ่หมาะสมกับสภาพพื้นที ่

2. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคมุศัตรูพืชโดยชวีวิธี ผ่านการรับรองผลติพืชตามมาตรฐาน GAP ร้อยละ 10 
3. ชุมชนภาคการเกษตรในพื้นที่จงัหวัดเชียงใหม่ไดร้ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือ

ต่อยอดพัฒนา อย่างน้อย 10 ชุมชน/100 คน 
4. กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer ที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง จ านวน 

705 ราย/ได้แบบผลิตภณัฑ์ จ านวน 40 ชนิด/แปลงเรยีนรู้ 50 แปลง  
(๔.๒) ผลผลิต 

1. มีแปลงต้นแบบการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 5 แปลง 
2. เกิดเกษตรกรต้นแบบ (smart farmer) ของการการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 

จ านวน 160 ราย 
3. ชุมชนภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน าไปไปใช้ประโยชน์ 10 ชุมชน/100 คน/ 

มีโมเดลธุรกิจที่สามารถน าไปใช้พัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer ที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง จ านวน 

705 ราย/ได้แบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 40 ชนิด/แปลงเรียนรู้ 50 แปลง 
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้การน าเสนอและนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตที่ตนเองมีและได้ขยายฐานตลาดลูกค้าผลิตภัณฑ์

เกษตรอินทรีย์ และเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 
(๔.๓) ผลลัพธ์  

1. เกษตรกรน าองค์ความรู้การผลิตข้าวขาวดอกมะลิไปปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในกลุ่มและเกิดแปลงเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
2. เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
3. เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  และสร้างรายได้ลดความ 

เลื่อมล้ าของเกษตรกรในท้องถิ่นจากภูมิปัญญาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ 
4 . เกิดองค์ความรู้/แปลงเรียนรู้และแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกร  

กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer 
5. จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
 



(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : 
1. เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. เกิดการสร้างรายได้และลดความเลื่อมล้ าของเกษตรกรในท้องถิ่นจากภูมิปัญญาผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ 
เชิงลบ : ไม่มี 
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใตโ้ครงการที่จังหวัด/กลุ่มจงัหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 
อินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

    

2. การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์ด้วยชีววิธี 

    

3. การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมสู่ ชุมชนเกษตร (Agricultural 
Technology Transfer to Communities) 

    

4 . ก ารส่ ง เส ริ ม และสร้ า งค วาม เข้ ม แข็ งแก่ เกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ Young 
Smart Farmer 

    

      
(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  10,846,500 บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ีด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 
 
 



(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ    มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

 
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 

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

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

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



                                                    หน่วย : บาท

ปี 2564 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :............................
โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 10,846,500   
กิจกรรมหลัก 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 1,960,000     พ้ืนท่ีเป้าหมาย 5 แปลง คือ อ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่ออน อ าเภอแม่อาย อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอดอยหล่อ
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจงและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเป็นตัวแทนพ้ืนท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ จ านวน 5 แปลง 49,500          
๑. งบด าเนินงาน 49,500          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 49,500          
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 4,800            
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 4,800            ค่าตอบแทนวิทยากร4 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 600บาท) รวม 8 ช่ัวโมง
1.1.2 ค่าใช้สอย 43,600          
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 8,000            ค่าเดินทางวิทยากร และผู้เชียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ๔ คน x 2,๐๐๐ บาท

9,600            ค่าเดินทางวิทยากร และผู้เชียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ๔ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,400             - ค่าอาหาร (๒๐ คน x ๑ ม้ือ x ๑70 บาท x ๑ วัน)

1,400             - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๒๐ คน x ๒ ม้ือ x 35 บาท x ๑ วัน) 
1,200             - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๒๐ ชุด x ๑ คร้ัง x 6๐ บาท)

20,000           - ค่าสถานท่ีฝึกอบรม ๑ วัน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,100            
  (๑)  วัสดุส านักงาน 1,100            
กิจกรรมท่ี 2 จัดท าแปลงเรียนรู้ 1,568,040     
๑. งบด าเนินงาน 636,060        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 636,060        
1.1.2 ค่าใช้สอย 539,560        
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 34,560          ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี เดือนละ 12 วัน (12x12เดือน) รวม 144 วัน วันละ 240 บาท
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 180,000        จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี  1 คน 12 เดือน เดือนละ 15,000 บาท

20,000          ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดสัมมนา เกษตรกร 100 ราย
          87,500 เตรียมดินปลูกด้วยระบบ Land Lavellingไร่ละ 3,500 บาท x 5 ไร่ x 5 แปลง

เตรียมดินปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีหยอดข้าวงอกด้วยเคร่ืองหยอดข้าวงอกแบบรถไถเดินตาม ใช้อัตราเมล็ดพันธ์ุ 
12 กิโลกรัมต่อไร่

          15,000 ค่าหยอดข้าวงอกไร่ละ 6๐๐ บาท x  ๕ ไร่ x 5 แปลง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ
ค าช้ีแจง



ปี 2564 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
ค าช้ีแจง

5,000            ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรรับรองด้วยโดรน โดยแบ่งใส่ปุ๋ยทางดิน 2 
คร้ัง ใส่ปุ๋ยทางดิน 2 รอบ ท่ีระยะแตกกอ 45 วัน และระยะก่อนข้าวต้ังท้อง ไร่ละ 200 บาท x 5 ไร่ x 5 แปลง

5,000            ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทางใบ ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ตามท่ีกรมวิชาการเกษตรรับรองด้วยโดรน โดยแบ่งใส่ปุ๋ยทางใบ 2 คร้ัง
 ใส่ปุ๋ยทางใบ 2 รอบ ท่ีระยะแตกกอ 45 วัน และระยะก่อนข้าวต้ังท้อง ไร่ละ 200 บาท x 5 ไร่ x 5 แปลง

2,500            ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลง รวมท้ังวัชพืชในนาข้าว
ค่าปุ๋ยน้ าทางใบพร้อมสารชีวภันณฑ์ก าจัดแมลงขวดละ ๕๐๐ บาท พ่น ๒ รอบ ๕ แปลง

100,000        ส ารวจสุขภาพข้าวด้วยโดรนติดต้ังกล้องมัลติสเปกตรัม5 แปลงๆละ 20000 บาท (บิน 4คร้ัง)
15,000           เก่ียวข้าวท่ีระยะพลับพลึงด้วยรถเก่ียวข้าว ไร่ละ 600 บาท x 5 ไร่ x 5 แปลง
75,000          ค่าส่งตรวจต้วอย่างอินทรีย์5 แปลง 5 ราย รายละ 15,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 96,500          
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000          
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 48,000          เดือนละ 4,000 บาท x 12 เดือน
  (14) วัสดุการเกษตร 13,500          เมล็ดพันธ์ุ กิโลกรัมละ ๔๕ บาท x 12 กิโลกรัม x ๕ ไร่ x 5 แปลง 

25,000          ค่าปุ๋ยอินทรีย์ กระสอบละ 500 บาท (1 กระสอบ=1ไร่ ใส่ 2 รอบ) 500บาท x 2รอบ x 5ไร่ x 5แปลง
๒. งบลงทุน 931,980        
2.1 ค่าครุภัณฑ์ 931,980        
(1.7) ครุภัณฑ์การเกษตร 60,000          ชุดเทคโนโลยี IOT วัดระดับน้ าในนาแบบเปียกสลับแห้ง โดยติดต้ังท่อน้ าอัจฉริยะในแปลงนา 1 แปลงต่อ 1 ตัว 

ตัวละ 12,๐๐๐ บาท x 5 ตัว (5 แปลง)

500,000        ติดต้ังสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในแปลงนา 1 เคร่ืองต่อ 1 แปลง (weather station สถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัจฉริยะ) 
ด้วยโดรน ตามค าแนะน าของกรมการข้าว ตัวละ 100,000 บาท x 5 ตัว (๕ แปลง)

371,980        โดรนฉีดพ่นสาร 1 ตัว รุ่น DJI T16
กิจกรรมท่ี 3 อบรมและดูงาน การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในแต่ละข้ันตอนท้ัง
  5 อ าเภอ อ าเภอละ 50 ราย รวมเกษตรกร 250 ราย

        207,000

๑. งบด าเนินงาน         207,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         207,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน           32,000
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ             8,000 ค่าเดินทางวิทยากร และผู้เชียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ๔ คน x 2,๐๐๐ บาท
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)           24,000 ๔ คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 600บาท) ๕ วัน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         175,000
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม           42,500  - ค่าอาหาร ๕๐ คน x ๑ ม้ือ x ๑7๐ บาท ( ๕ วัน)

          17,500  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๕๐ คน x ๒ ม้ือ x 35 บาท x ๕ วัน)
          15,000  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๕๐ ชุด x ๑ คร้ัง x 6๐ บาท) ๕ วัน
        100,000  - ค่าสถานท่ีฝึกอบรม ๕ วัน (วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท)



ปี 2564 ปี ๒๕๖5
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งบรายจ่าย - รายการ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมท่ี 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่

          62,800

๑. งบด าเนินงาน           62,800
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           62,800
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 12,800          
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ             8,000 ค่าเดินทางวิทยากร และผู้เชียวชาญระบบเกษตรอัจฉริยะ๔ คน x 2,๐๐๐ บาท
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)             4,800 ๔ คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 600บาท) ๑ วัน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย           50,000
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม           17,000  - ค่าอาหาร(๑๐๐ คน x ๑ม้ือ x 1๗0 บาท (๑วัน)

            7,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๑๐๐ คน x ๒ ม้ือ x 35 บาท (๑ วัน)
            6,000  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (๑๐๐ ชุด x ๑ คร้ัง x 6๐ บาท)
          20,000  - ค่าสถานท่ีฝึกอบรม ๑ วัน

กิจกรรมท่ี 5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 72,660          
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 72,660          
  (๑)  วัสดุส านักงาน 24,660          
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 48,000          เดือนละ 4,000 บาท x 12 เดือน
กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย์
ด้วยชีววิธี

858,000        

๑. งบด าเนินงาน 858,000        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 302,400        
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 302,400        (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

คร้ังท่ี 1 วิทยากร (เด่ียว) จ านวน 1 คนx7 ชม.x600บ.=4,200 บ.
คร้ังท่ี 2 วิทยากร (กลุ่ม) จ านวน 4 คนx7 ชม.x600บ.=16,800 บ.
คร้ังท่ี 3 วิทยากร (กลุ่ม) จ านวน 4 คนx7 ชม.x600บ.=16800 บ.
รวมท้ังส้ิน 37,800 บ./จุด จ านวน 8 จุด รวม 302,400 บ.

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 324,880        
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 46,080          (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 

ค่าเบ้ียเล้ียงจนท.(ประสานงาน)จ านวน 4 คนx 1 วันx 8 จุด x240 บ. =7,680 บ.
ค่าเบ้ียเล้ียง จนท.(อบรม) จ านวน 4 คนx 3 วันx 8 จุด x240 บ.  =23,040 บ.
ค่าเบ้ียเล้ียง จนท.(ติดตาม) จ านวน 4 คนx 2วันx 8 จุด x240 บ.  =15,360 บ.

38,400          ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี จ านวน 16 คืน 3 ห้องๆละ 800 บ.=38,400 บ.
48,000          ค่าพาหนะเกษตรกร 3 คร้ัง (ไป-กลับ) เป็นเงิน 300 บ.x160 คน   (เหมาจ่ายตามระยะทาง)
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งบรายจ่าย - รายการ
ค าช้ีแจง

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000          ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยนักวิชาการประจ าโครงการ 1 อัตรา 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน
เป็นเงิน 90,000 บ.

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 86,400          ค่าอาหารกลางวัน 120 บ.x160 คนx3 ม้ือ=5๗,๖00 บ.
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 30 บ.x160 คนx6 ม้ือ= 28,800 บ.

16,000          เอกสารประกอบการฝึกอบรม 160 เล่มๆละ 100 บ.
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 230,720        
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,720          น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ 
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 200,000        วัสดุฝึกปฏิบัติและสาธิต ประเภทวัสดุเกษตร งานบ้านงานครัว วิทยาศาสตร์

วัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับฝึกปฏิบัติ 8 จุด (เกษตรกรเป้าหมาย ๑6๐ ราย)
กิจกรรมหลัก 3 การขับเคล่ือนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชนเกษตร 
(Agricultural Technology Transfer to Communities)

5,000,000     

1. การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีและชุมชน (Technology and Community Survey) 298,100        
๑. งบด าเนินงาน 298,100        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 298,100        
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 298,100        
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000             ค่าอาหารกลางวันประชุมวางแผนด าเนินงาน (15 คน X 1 ม้ือ X 2 คร้ัง X 200 บาท)

2,100             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมวางแผนด าเนินงาน (15 คน X 2 ม้ือ X 2 คร้ัง X 35 บาท)
275,000        ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยี และชุมชนเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (1 คร้ัง x 

275,000 บาท)

15,000          เอกสารประกอบการคัดเลือก (15 คน X 1 ชุด X 2 คร้ัง X 500 บาท)
2 การพิจารณาคัดเลือกชุมชนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม (Selection) 7,050            
๑. งบด าเนินงาน 7,050            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,050            
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 7,050            
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000            ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมคณะกรรมการคัดเลือกและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (15 คน X 1 ม้ือ X 1 คร้ัง X 200 บาท)

1,050            ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะกรรมการคัดเลือกและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (15 คน X 2 ม้ือ X 1 คร้ัง X 35 บาท)
3,000            เอกสารประกอบการคัดเลือก (15 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 200บาท)

3. การประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชน เพ่ือการจับคู่ระหว่างเทคโนโลยีกับชุมชน (Diag/ Matching) 1,767,000     

๑. งบด าเนินงาน 126,000        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 126,000        
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 126,000        
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000          ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมลงพ้ืนท่ีส ารวจ (ผู้ลงพ้ืนท่ีส ารวจ และ ผู้เก่ียวข้อง) (20 คน X 1 ม้ือ X 3 คร้ัง X 500 บาท)

6,000            ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมลงพ้ืนท่ีส ารวจ (ผู้ลงพ้ืนท่ีส ารวจ และ ผู้เก่ียวข้อง) (20 คน X 2 ม้ือ X 3 คร้ัง X 50 บาท)
90,000           ค่าจ้างเหมาพาหนะ(รถตู้พร้อมน้ ามัน) (10 คัน X 3 คร้ัง X 3,000 บาท)

๔. งบรายจ่ายอ่ืน 1,641,000     
1,641,000     ค่าท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ (กลุ่มวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาโท ท่ีมี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี) (10 ราย X 3 man-month X 54,700 บาท)

4. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน (Technology Transfers) 2,594,000     
๑. งบด าเนินงาน 1,500,000     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,500,000     
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,500,000     
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 750,000        ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์/เคร่ืองมือสาธิตการใช้งานเทคโนโลยี (10 ชุมชน X 75,000 บาท)

500,000        ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (20 คน X 1 ม้ือ X 10 ชุมชน X 5 คร้ัง X 500 บาท)
100,000        ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (20 คน X 2 ม้ือ X 10 ชุมชน X 5 คร้ัง X 50 บาท)
150,000         ค่าจ้างเหมาพาหนะ(รถตู้พร้อมน้ ามัน) (1 คัน X 10 ชุมชน X 5 คร้ัง  X 3,000 บาท)

๔. งบรายจ่ายอ่ืน 1,094,000     
1,094,000     ค่าท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ (กลุ่มวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาโท ท่ีมี

ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี) (10 ราย X 2 man-month X 54,700 บาท)

5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 333,850        
๑. งบด าเนินงาน 333,850        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 333,850        
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 131,000        
  (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 36,000          ค่าเบ้ียเล้ียง 5 คน x 240 บาท x 30 วัน

39,000          ค่าท่ีพัก 5 คน x 600 บาท x 13 วัน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000          ค่าจัดท ารายงานเบ้ืองต้น (20 ชุด X 500 บาท)

16,000          ค่าจัดท ารายงานฉบับกลาง (20 ชุด X 800 บาท)
30,000          ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (20 ชุด X 1,500 บาท)

1.1.3 ค่าวัสดุ 202,850        
  (1) ค่าวัสดุส านักงาน 80,000          
  (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,850          
  (5) วัสดุคอมพิวเตอร์ 72,000          
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กิจกรรมหลัก 4 การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ยุวเกษตรกร และ 
Young Smart Farmer

3,028,500     

4.1  สร้างการรับรู้เจ้าหน้าท่ีระดับอ าเภอ 50 ราย 1 วัน 15,000          
๑. งบด าเนินงาน 15,000          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 15,000          
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 12,500          
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500             ค่าอาหารกลางวัน (50 คน X 1 ม้ือ X 150 บาท)

3,500             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 คน X 2 ม้ือ X 35 บาท)
1,500            เอกสารประกอบการฝึกอบรม (50 คน X 30 บาท)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 2,500            
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 2,500            ค่าวัสดุการฝึกอบรม (50 คน X 50 บาท)
4.2  การอบรมเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 1 วัน 510,000        
๑. งบด าเนินงาน 510,000        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 510,000        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 235,000        
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 150,000         ค่าอาหารกลางวัน (500 คน X 2 ม้ือ X 150 บาท)

70,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (500 คน X 4 ม้ือ X 35 บาท)
15,000          เอกสารประกอบการฝึกอบรม (500 คน X 30 บาท)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 275,000        
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 25,000          ค่าวัสดุการฝึกอบรม (500 คน X 50 บาท)
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 250,000        ค่าวัสดุการเกษตรเพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้ 25 แปลง ๆ ละ 10,000 บาท
4.3 การสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการระดับจังหวัด จ านวน 1 คร้ัง 75,050          
๑. งบด าเนินงาน 75,050          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 75,050          
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 75,050          
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 30,000           ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร 75 คน 1 คร้ัง

29,750           ค่าอาหารกลางวัน (85 คน X 1 ม้ือ X 350 บาท)
8,500             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (85 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท)
6,800            เอกสารประกอบการสัมมนา (85 คน X 80 บาท)
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4.4 การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Young Smart Farmer จ านวน 30 ราย จ านวน 1 คร้ัง 2 วัน 1 
คืน

397,800        

๑. งบด าเนินงาน 397,800        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 397,800        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 17,400          
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,000            ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 5 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

14,400          ค่าวิทยากรกระบวนการ 4 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 380,400        
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ         300,000 ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 30 ราย ๆ ละ 1 ช้ินงาน ๆ ละ 10,000 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,000           ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร 30 คน 1 คร้ัง

18,000           ค่าเชาท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม 1 คืน ๆ ละ 600 บาท จ านวน 30 คน
42,000           ค่าอาหารกลางวัน (30 คน X 4 ม้ือ X 350 บาท)

6,000             ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน X 4 ม้ือ X 50 บาท)
2,400            เอกสารประกอบการสัมมนา (30 คน X 80 บาท)

4.5 การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน จ านวน 50 ราย จ านวน 2 คร้ัง ๆ ละ 2 วัน 1 คืน 473,800        
๑. งบด าเนินงาน 473,800        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 473,800        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 34,800          
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 6,000            ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 10 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

28,800          ค่าวิทยากรกระบวนการ 4 คน ๆ ละ 12 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 419,000        
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ         200,000 ค่าจ้างเหมาออกแบบพร้อมพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 10 กลุ่ม ๆ ละ 1 ช้ินงาน ๆ ละ 20,000 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 30,000           ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร 50 คน 2 คร้ังๆละ 15,000 บาท

60,000           ค่าเชาท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม 2 คืน ๆ ละ 600 บาท จ านวน 50 คน
105,000         ค่าอาหารกลางวัน (50 คน X 6 ม้ือ X 350 บาท)

20,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 คน X 8 ม้ือ X 50 บาท)
4,000            เอกสารประกอบการสัมมนา (50 คน X 80 บาท)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 20,000          
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 20,000          ค่าวัสดุการฝึกปฏิบัติ 2 คร้ัง ๆละ 10,000 บาท
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4.6 การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพยุวเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 125 ราย จ านวน 1 วัน 430,650        
๑. งบด าเนินงาน 430,650        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 430,650        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 14,400          
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400          ค่าวิทยากรกระบวนการ 4 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 116,250        
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 50,000           ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร 125 คน 1 คร้ัง

43,750           ค่าอาหารกลางวัน (125 คน X 1 ม้ือ X 350 บาท)
12,500           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (125 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท)
10,000          เอกสารประกอบการสัมมนา (125 คน X 80 บาท)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 300,000        
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 50,000          ค่าอุปกรณ์ในการจัดต้ังกลุ่มยุวเกษตรกร 25 ชุด ๆละ 2,000 บาท
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 250,000        ค่าวัสดุการเกษตรเพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้ 25 แปลง ๆ ละ 10,000 บาท
4.7 การจัดงานประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าทางการเกษตร จ านวน 3 วัน 972,000        
๑. งบด าเนินงาน 972,000        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 972,000        
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 972,000        
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 972,000        ค่าจ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าทางการเกษตร จ านวน 1 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน
4.8 การติดตามและประเมินผล 154,200        
๑. งบด าเนินงาน 154,200        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 154,200        
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 139,200        
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 19,200          ค่าเบ้ียเล้ียง 4 คน x 20 วัน x 240 บาท 

120,000        ค่าเบ้ียเล้ียง 50 คน x 10 วัน x 240 บาท 
1.1.3 ค่าวัสดุ 15,000          

5,000            ค่าวัสดุส านักงาน
10,000          ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน



ล ำดับควำมส ำคัญ 2 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริ 
2. งบประมำณ 18,687,800 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการเกษตร
วิชญา 
2,985,900 บาท 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ 
1,155,900 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันขยายผลสู่การปฏิบัติของชุมชน
เครือข่ายที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
1,778,100 บาท 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนา 
ตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
873,600 บาท 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ โครงการพัฒนาการเกษตร 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ และโครงการสถานีพัฒนา 
การเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านนาเกียน 
409,000 บาท 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนที่โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น 
ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
3,440,000 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่/ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 7 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่ส่งเสริม 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
888,200 บาท 
ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 
 



หัวข้อ รำยละเอียด 
กิจกรรมหลักที่ 8 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง 
3,058,100 บาท 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

กิจกรรมหลักที่ 9 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตรในโครงการหลวงทุ่งสะลวง  
ขุนวาง และแม่สะป๊อก 
4,099,000 บาท 
ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่วาง 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริ 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(5.7) 

(5.3) (5.3) 

(5.3) 

(5.3) 

(5.3) 

(5.3) 

(5.3) (5.3) 

(5.3) 

(5.2) 

(5.1) 

(5.9) 

(5.4) 

(5.6) 

(5.8) 

(5.5) 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                                     (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  2 

ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชด าริ  
กิจกรรมหลักที่ 1 การบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา 
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ 
กิจกรรมหลักที่ 3 การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขยายผลสู่การปฏิบัติของชุมชนเครือข่ายที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
กิจกรรมหลักที่ 4 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ โครงการพัฒนา 

การเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านนาเกียน  

กิจกรรมหลักที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
บ้านดงเย็น ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลกัที่ 7 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลผลติกาแฟอราบิกา้ในพื้นที่ส่งเสริม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลกัที่ 8 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง  
กิจกรรมหลกัที่ 9 ส่งเสริมและพฒันาการผลิตการเกษตรในโครงการหลวงทุ่งสะลวง ขุนวาง และแมส่ะป๊อก 
วงเงิน 18,687,800 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นที ่๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส่าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต  
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
พัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model  
แผนงาน การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้รับผิดชอบ : นายพัฒนา  นุศรีอัน ต าแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 65 หมู่ที่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-974-0757 
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)           

 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์  ์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่ออรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
 ๑) นโยบายรัฐบาล การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้
ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง  
อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด   
      ๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จาก 
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเป็น  
ที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาส ทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ เกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย  



 2) ยุทธศาสตร์ชาติ  วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี มีเป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่ส าคัญ เป็นฐาน 
การผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดี      
 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ  ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง     
 4) แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 1) โดยพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย
เกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการ ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 2) สนับสนุน  
การเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่  (1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงราย ล าปาง ล าพูน    
 5) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม          
 6) ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูปมูลค่าสงูตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model แผนงานท่ี 1 แผนงานส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model  

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2565 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  คือ “นครแห่งชีวิต 
และความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและ ผู้มาเยือน 
ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล”  

ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2564)  ได้ก าหนดประเดน็การพัฒนา
จังหวัดไว้ 6 ประเด็น  ประกอบด้วย  

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น  
2. การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)   
3. การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS 

& Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  
ของภาคเหนือ   

4. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา  
5. การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
6. การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อม
โทรมของแหล่งน้ า ท่ีดินท ากิน ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนา
แหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น พร้อมทั้งได้พระราชทาน
แนวทางด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาส
และยากจน ตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร 
และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นข้ันตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง 
ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผน  
การผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความพรอ้มของเกษตรกรไดด้้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัด
เชียงใหม่ มีพื้นที่การด าเนินงานโครงการหลวง โครงการพระราชด าริ มากกว่า 40 โครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรชนเผ่า อาศัยอยู่ในภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผัก และผลไม้เป็นหลัก และมีรายได้น้อย 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถพึ่งพาตนเอง 
ได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสนองการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอก สร้างความยั่งยืนในการ
ท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม จึงมีความจ าเป็นในการจัดท าโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชด าร ิให้กับเกษตรกร ในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง โครงการพระราชด าริให้ได้รับความรู้ การฝึกปฏิบัติ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และต่อยอดให้เป็นสินค้าชุมชนต่อไปได้ 

 

 (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชอาหาร การประมง และการปศุสัตว์ที่ปลอดภัยในพื้นที่

โครงการและพื้นท่ีใกล้เคียงสามารถพ่ึงพาตนเองและน าไปพัฒนาท้องถิ่นได้ 
3. เพื่อขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564      สิ้นสุดปี กันยายน 2565  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1. พ้ืนท่ีตั้งโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชด าริ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2. พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงามเหนือ งานเมืองงามใต้ และบ้านหัวเมืองงาม ต าบล  

ท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ชุมชนเครือข่ายที่โรงเรียนภายใต้โครงการเกษตรกลางวันตั้งอยู่ สังกัด ตชด.33 จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 16 ชุมชน 
4. เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้การด าเนินงานของโครงการหลวง โครงการพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

โครงการตามพระราชด าริอ าเภอสันป่าตอง โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านนาเกียน โครงการฟาร์มตัวอย่างใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น อ าเภอจอมทอง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง  
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงทุ่งสะลวง โครงการหลวงขุนวาง และโครงการหลวงแม่สะป๊อก 

 

 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพ้ืนท่ี  

1. พื้นที่ตั้งโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชด าริ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2. พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงามเหนือ งานเมืองงามใต้ และบ้านหัวเมืองงาม ต าบล  

ท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ชุมชนเครือข่ายที่โรงเรียนภายใต้โครงการเกษตรกลางวันตั้งอยู่ สังกัด ตชด.33 จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 16 ชุมชน 
4. เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้การด าเนินงานของโครงการหลวง โครงการพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

โครงการตามพระราชด าริอ าเภอสันป่าตอง โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านนาเกียน โครงการฟาร์มตัวอย่างใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น อ าเภอจอมทอง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง  
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงทุ่งสะลวง โครงการหลวงขุนวาง และโครงการหลวงแม่สะป๊อก 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ชุมชนเกษตรและเกษตรกรในชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการฯ จังหวัดเชียงใหม่  
 



(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในแปลงเกษตรของตนเองได้ 
2. เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวพระราชด าริในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง 

(๔.๒) ผลผลิต 
กิจกรรมหลักที่ 1 :  
1. ศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้โครงการเกษตรวิชญาได้รับการพัฒนา 
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง 
3. แผนพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา (พ.ศ. 2563-2567) 
กิจกรรมหลักที่ 2 :  
1. เกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ท่ีได้รับการอบรมมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อลดอัตราการ

สูญเสียของสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตได้ 
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ร้อยละ 20 ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
3. เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ จ านวน 20 ราย ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทักษะ เรื่อง การผลิตพืชในโรงเรือน  
4. มีโรงเรือนต้นแบบการสาธิตและผลิตพืช เพื่อใช้เป็นต้นแบบในชุมชน และให้เกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกร

ดว้ยกันเอง 
5. มีจุดเรียนรู้การผลิตพืชคุณภาพเพิ่มมูลค่า และเป็นตัวอย่างในเชิงวิชาการ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และเรียนรู้ของเกษตรกรและ

ผู้สนใจได้ 
กิจกรรมหลักที่ 3 : 
1. จ านวนผู้แทนชุมชนเครือข่าย ท่ีได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ 
2. มีจุดเรียนรู้ในชุมชนและเกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกันเอง 
กิจกรรมหลักที่ 4 : 
1. พ้ืนท่ีภายในศูนย์ฯ และฐานเรียนรู้ได้รับการดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากการอบรมและสามารถปฏิบัติเองได้ 
กิจกรรมหลักที่ 5 : 
1. แบบก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมระบบน้ า 
2. องค์ความรู้เกษตรกรในการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 
กิจกรรมหลักที่ 6 : 
1. เกษตรกรเรียนรู้การแปรรูปเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานความปลอดภัยการผลิตอาหาร 
2. สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปี 2565 100,000บาท 
3. สามารถสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 20 
กิจกรรมหลักที่ 7 : 
1. เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น 
2. คุณภาพผลผลิตกาแฟในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีรสชาติเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ 
กิจกรรมหลักที่ 8 : 
พื้นที่ท าการเกษตรมีระบบการกระจายน้ าพร้อมระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 
กิจกรรมหลักที่ 9 : 
1. ได้อาคารคัดบรรจุ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
2. ได้ผลผลิตการเกษตร พืชผัก/ไม้ผล/เห็ด/ชาจีน/พืชไร่ 
3. ได้ห้องเย็นเพิ่มความช้ืนขนาด 4x6.5x3.5 เมตร จ านวน 1 ห้อง 

 (๔.๓) ผลลัพธ์  
1. เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ และพื้นที่ใกล้เคีย 
2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชอาหาร การประมง และการปศุสัตว์ที่ปลอดภัยในพื้นท่ีโครงการและพื้นที่

ใกล้เคียงสามารถพ่ึงพาตนเองและน าไปพัฒนาท้องถิ่นได้ 
3. เกิดการขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 



(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : เกษตรกรน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ประกอบอาชีพอยู่ในบ้านเกิด  

ลดการย้ายถิ่นฐาน และมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงองค์ความรู้ที่ได้รับ น าไปประยุกต์ใช้ในการการท างานและการด ารงชีวิต 
อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปขยายผลในการสืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป 

เชิงลบ : ไม่มี 
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่ม
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)  
 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ก.ย. 64 
1. การบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
เกษตรวิชญา 

    

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนที่โครงการ 
ร้อยใจรักษ์ 

    

3. การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันขยายผลสู่การปฏบิัติของชุมชน
เครือข่ายท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ 

    

4. การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพภายในศูนย์อ านวยการโครงการ
พัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

    

5. การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ โครงการพัฒนาการ
เกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ และโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านนาเกียน 

    

6. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
บ้านดงเย็น ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

    

7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่
ส่งเสริม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่       

    

8. การขับ เคลื่ อนและขยายผลโครงการอัน เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแบบโครงการหลวง
สบโขง 

    

9. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตรในโครงการหลวง 
ทุ่งสะลวงขุนวาง และแมส่ะป๊อก 

    

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  18,687,800 บาท 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 

ไม่มีประสบการณ์ 
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
 ในส่วนที่เป็นงบลงทุนหลังจากการด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ได้มอบหมายให้โครงการหลวงต่าง ๆ  
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป 
 

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 



                                                    หน่วย : บาท
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จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :............................
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชด าริ 18,687,800 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลัก 1 การบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพ่ือขับเคล่ือนโครงการเกษตรวิชญา 2,985,900 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา (ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฐานการเรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา 978,000
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญาและฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร
บนพ้ืนท่ีสูง

828,000 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา (ศป.กว.)ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

๑. งบด าเนินงาน           828,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           828,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย           628,000  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ           628,000

          100,000 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโมเดลลักษณะภูมิประเทศเกษตรวิชญา
          200,000 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงป้ายโครงการเกษตรวิชญา
          278,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าซุ้มแสดงองค์ความรู้ฐานการเรียนรู้ 10 ป้าย ป้ายละ 27,800 บาท
            50,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายองค์ความรู้

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ           200,000
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน             30,000  
  (๑๔) วัสดุการเกษตร           170,000  ค่าต้นไม้และอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การจัดท าแปลงต้นแบบการปลูกไม้ผลบนพ้ืนท่ีสูงและผลิตขยายพันธ์ุต้นกล้า 150,000 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
๑. งบด าเนินงาน           150,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ           150,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย             84,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ             84,000 1 คน x 7,000บ. (12 เดือน)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ             66,000
  (๑๔) วัสดุการเกษตร             26,700  ค่าสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคแมลงศัครูพืช

  - สารชีวภัณฑ์ก าจัดโรคพืช (ไตรโดเดอร์ม่า) จ านวน 50 ขวดๆละ 150 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
 - สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช (บาซิลลัส ซับทีลิส ชนิดผง บรรจุ 1 กก.) จ านวน 20 กระป๋องๆละ 480 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
 - สารชีวภัณฑ์ก าจัดศัครูพืช (บาซิลลัส ทูริงเยนซิล) จ านวน 20 กระป๋องๆละ 480 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท

            39,300 ค่าช้ือต้นไม้เพ่ือพดแทนส่วนท่ีตายหรือเป็นโรค

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ค าช้ีแจง
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง 1,573,400
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การศึกษาปริมาณการสูญเสียดินในการปลูกพืชผักโครงการเกษตรวิชญา 208,000  ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
๑. งบด าเนินงาน 208,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 208,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 128,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 108,000 ค่าจ้างเหมาผู้วิจัยโครงการ 1 ต าแหน่ง อัตรา 9,000 * 12เดือน

20,000 ค่าจ้างเหมาการถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 80,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000  
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงในการด าเนินงาน
  (๖) วัสดุก่อสร้าง 20,000 ค่าวัสดุในการจัดท ารางกักเก็บตะกอนดิน
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 10,000 ค่าวัสดุในการจัดเก็บดิน
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 20,000  ค่าวัสดุในการซ้ือเมล็ด ปุ๋ย แกลบ
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 30,000 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
1.งบด าเนินงาน 30,000
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 30,000
  1.1.1 ค่าตอบแทน 3,000
    (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,000 ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท
  1.1.2 ค่าใช้สอย 12,000
   (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 60 คนๆละ 150 บาท

3,000 ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 คร้ังๆละ 60 คน คนละ 25 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 15,000
   (14) วัสดุการเกษตร 15,000
กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 สาธิตการปลูกข้าวไร่และการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไร่เพ่ือส ารองในการท าเมล็ดพันธ์ุ 125,000 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

๑. งบด าเนินงาน 125,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 125,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 108,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 108,000 1 คนx9,000บ. (12 เดือน)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 17,000
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 17,000  ค่าเมล็ดพันธ์ุ ถุงตาข่าย ถุงกระดาษ และตาข่ายกันนก



ปี 2564 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 สาธิตและส่งเสริมการท าประมงบนพ้ืนท่ีสูง 110,000 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบด าเนินงาน 110,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 110,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 15,240
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 11,040 ค่าเบ้ียเล้ียงการเดินทาง จ านวน 20 คร้ัง (240 บาท x 2 คน x  20 วัน)

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเจ้าหน้าท่ี 3 คน x 2 วัน  (ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท x 2 วัน x 3 คน)    (ค่าเช่าท่ีพักเหมาจ่าย 300 บาท x 1 
วัน x 3 คน)

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,200 ค่าจ้างเหมาส าหรับอาหารกลางวัน,อาหาว่างและเคร่ืองด่ืม  40 ราย ๆละ 105 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 94,760
  (๑)  วัสดุส านักงาน 9,760  
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000  
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 55,000  วัสดุการเกษตรส าหรับซ่อมแซมและสนับสนุนปัจจัยให้ด าเนินการต่อยอดกิจกรรมจุดสาธิต  40,000 บาท  ค่าพันธ์ุสัตว์น้ า ส าหรับเพ่ิม

ผลผลิตแหล่งน้ าในโครงการ  15,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 การส่งเสริมและขยายผลการเล้ียงไก่ไข่แบบปล่อย 145,400 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๑. งบด าเนินงาน 145,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 145,400
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 7,000
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 7,000 -ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
-ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 20 คนๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
-ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 รายๆละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 138,400
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,000  
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 132,400  ค่าปรับปรุงคอก/ไก่ไข่/อาหารสัตว์/อุปกรณ์ท่ีให้น้ า+อาหาร
กิจกรรมย่อยท่ี 2.6 อบรมถ่ายทอดความรู้เร่ืองการปลูกหม่อนผลสด/ใบ และการแปรรูป 110,000 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
๑. งบด าเนินงาน 110,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 110,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 25,600
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 12,000  ค่าเบ้ียเล้ียง(240 บ. x 1 วัน) 50 คร้ัง
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 13,600 ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท/ม้ือ 1 ม้ือ (40คน)

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 บาท 2 ม้ือ (40 คน)
ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าอบรม (ไป-กลับ) 170 บ.X 40 คน
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๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 84,400
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,400  
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000  เอกสารส่ิงพิมพ์/วีดีโอแนะน า/ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 16,000  ค่าวัสดุสาธิตและปฎิบัติ 400 บาทx40คน
กิจกรรมย่อยท่ี 2.7 อบรมถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงจ านวน 5 หลักสูตร 170,000 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา (ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
๑. งบด าเนินงาน 170,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 170,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 7,200
 (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200 วิทยากร 4 ราย รายละ 3 ชม. ชม.ละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 131,400
 (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารการอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 125,400 ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/ม้ือ 10 ม้ือ (57คน)

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม35บาท20 ม้ือ (57 คน)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 31,400
(๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 ค่าป้ายในโครงการอบรม
 (๑๔) วัสดุการเกษตร 11,400 ค่าเศษวัสดุในการจัดท าปุ๋ยหมัก
กิจกรรมย่อยท่ี 2.8 การตรวจวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีพัฒนาการเกษตร 70,000 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
๑. งบด าเนินงาน 70,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 70,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 70,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,000  
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000  
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 45,000  วัสดุเคมีในการวิเคราะห์ดิน ตัวอย่างละ 150 บาทจ านวน 300 ตัวอย่าง
กิจกรรมย่อยท่ี 2.9 การพัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายใต้โครงการเกษตร
วิชญา

188,400 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่

๑. งบด าเนินงาน 188,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 188,400
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 12,000
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 12,000 ค่าวิทยากรบรรยายวันละ๒ ชม.x๖๐๐บ.x๒ วัน= ๒,๔๐๐บาท

ค่าวิทยากรกลุ่มจ านวน ๒ คน วันละ ๔ ชม.ๆละ๖๐๐บ.x๒ วัน= ๙,๖๐๐ บาท
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 56,400
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 27,520            

11,520             ค่าเบ้ียเล้ียงจนท.๔คนx๓ วัน x๒๔๐บ.(ฝึกอบรม)=๒,๘๘๐ บ.
ค่าเบ้ียเล้ียงจนท.๔คนx๔ วัน x๒๔๐บ.(ประสานงาน ๔ คร้ังๆละ ๑ วัน)=๓,๘๔๐ บ. (ไม่พักค้าง)
ค่าเบ้ียเล้ียงจนท.๔คนx๕ วัน x๒๔๐บ.(ติดตามงาน ๕คร้ังๆละ ๑ วัน)=๔,๘๐๐ บ. (ไม่พักค้าง)

6,000              ค่าเช่าท่ีพักจนท. (๔ คน) ๒คืนx๑,๐๐๐บ.x ๓ ห้อง =๖,๐๐๐ บ.
10,000            ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าอบรม (ไป-กลับ) ๒๐๐บ.X๕๐ คน (เหมาจ่ายตามระยะทาง)

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,880              
6,000              จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ๑2๐ บ.x ๕๐ เล่ม

880                 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๒๕๐x๑๕๐ซม. ๑ผืน X ๘๘๐ บ.
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 22,000            

15,000            ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ บาทx ๒ ม้ือX๕๐คน
7,000              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๓๕บาทx๔ ม้ือX๕๐ คน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 120,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000 วัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน ส าหรับโครงการ

แฟ้มใส่เอกสารพลาสติก แบบเจาะรู ขนาด A4 (60 อัน)
กระดาษA4 80แกรม (10 รีม) กระดาษสต๊ิกเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 ( 10ห่อ)
มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ (8 อัน) และวัสดุส านักงานอ่ืนๆ

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000  
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 100,000 วัสดุต้นแบบและวัสดุส าหรับฝึกปฏิบัติ

ข้าวสารเจ้า 160 กก. ข้าวฟ่าง 50กก. ขวดแก้วชนิดกลม 130 ขวด ส าลีชนิดม้วน 5 ม้วน อลูมิเนียมฟลอยด์ม้วนยาว 5 กล่อง
ยางรัดขนาด 0.5 กก./ถุง 2 กก. แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขนาด65x122 ซม. 1 แผ่น เข็มหมุดมีหัว 55 แผง
ถุงพลาสติกทนร้อน 8x12 น้ิว 55 ห่อ ถุงดักแมลง6x11 น้ิว 55 กก. กาวงเหนียวดักแมลง 500 ml 25ขวด
แปรงทาสี ขนาด 2 น้ิว 55 อัน สะเดาผง 56 กก.เอทิลแอลกอฮอล์ 70% (450มล.) 44 ขวด น้ าส้มสายชู 750 มล.44 ขวด
ถังพลาสติก 60 ลิตร 5 ถัง ถุงพลาสติกหูห้ิว 12x30 น้ิว 10ห่อ และวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.10 โครงการส่งเสริมการเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ ในโครงการเกษตรวิชญาตาม
พระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

126,600 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่     

๑. งบด าเนินงาน 126,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 126,600
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 15,600
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000 จัดท าเอกสาร 30 ราย รายละ 80 บาท และป้ายฝึกอบรม 600 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,600 ค่าอาหารกลางวัน รายละ ๑๕๐บาท x  ๓๐ ราย x ๒ วัน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม รายละ ๓๐ บาท x ๓๐ รายX๔ ม้ือ
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๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 111,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,000  
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,000  
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 84,000 ค่าวัสดุในการจัดท าการเล้ียงผ้ึงโพรงและเล้ียงชันโรง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ึงเพ่ือใช้ในครัวเรือน
กิจกรรมย่อยท่ี 2.11 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิกเกษตร คหกรรมเกษตรโครงการ
เกษตรวิชญา

100,000 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่    

๑. งบด าเนินงาน 100,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 100,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 20,600
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000

2,400 ค่าเอกสารฝึกอบรม รายละ ๘๐ บาทx ๓๐ ราย
5,000 ค่าเอกสารความก้าวหน้าโครงการ จ านวน 40 ชุดๆ 125 บาท

600  ค่าป้ายฝึกอบรมขนาด 1.2 มx3.2ม. จ านวน 1 ป้าย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,600

9,000 ค่าอาหารกลางวัน รายละ ๑๕๐บาท x  ๓๐ ราย x ๒ วัน
3,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม รายละ ๓๐ บาท x ๓๐ รายX๔ ม้ือ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 79,400
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,000  
  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 4,500 ค่าวัสดุสาธิตฝึกอบรม จ านวน 30 คนๆละ 150 บาท
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 52,900

7,000 ค่าปุ๋ยคอกข้ีวัว จ านวน 200 กสๆละ 35บาท
9,000 ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ านวน 9 กสๆละ 1,000 บาท
8,000 แกลบด าข้ีด่าง(กระสอบ 30 กิโลกรัม) จ านวน 100 กระสอบๆ ละ 80 บาท
6,000 แกลบดิบ (กระสอบละ 25 กิโลกรัม) จ านวน 100 กระสอบๆ ละ 60 บาท
6,000 ขุยมะพร้าว (กระสอบละ 25 กิโลกรัม) จ านวน 60 กระสอบๆ ละ 100 บาท
1,500 ถุงด าเพาะกล้า กิโลกรัมละ 60 บาท จ านวน 25 กิโลกรัม
2,000 พลาสติกคลุมแปลง ขนาด120 ซมx400หลาx25ไมครอน จ านวน 2 ม้วนๆละ1,000
3,000 ค่าท่อ PE 20 mm จ านวน 3 ม้วนๆละ 1,000 บาท
3,000 ค่ามินิสปริงเกอร์ จ านวน 100 ชุดๆละ 30 บาท

800 ค่าชุดกรองน้ าเกษตรแบบดิสก์ 1 ชุด
1,600 ค่าถังน้ าพลาสติกขนาดบรรจุ 100 ลิตร จ านวน 2 ถังๆ ละ 800 บาท
4,000 ค่าพันธ์ุพืช จ านวน 100 ต้นๆละ 40 บาท
1,000 ค่าป้ายช่ืออะคิรลิค จ านวน 1 ชุด
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กิจกรรมย่อยท่ี 2.12 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลสวนหลังบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 90,000 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
1.งบด าเนินงาน 90,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 90,000
 ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,000
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,000 ค่าวิทยากร จ านวน 5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท
  1.1.2 ค่าใช้สอย 12,000
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 60 คนๆละ 150 บาท

3,000 ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 คร้ังๆละ 60 คน คนละ 25 บาท
  1.1.3 ค่าวัสดุ 75,000
  (14) วัสดุการเกษตร 75,000
กิจกรรมย่อยท่ี 2.13 ส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 100,000 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
1.งบด าเนินงาน 100,000
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 100,000
  1.1.1 ค่าตอบแทน 6,000
    (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 6,000 ค่าวิทยากร จ านวน 10 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท
  1.1.2 ค่าใช้สอย 16,000
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 30 คนๆละ 150 บาท

3,000 ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 คร้ังๆละ 30 คน คนละ 25 บาท
   (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000 จ้างเหมาจัดท าป้าย
  1.1.3 ค่าวัสดุ 78,000
   (7) วัสดุงานบ้านงานครัว 4,000 วัสดุงานบ้านงานครัวใช้ส าหรับการฝึกอบรม
  (14) วัสดุการเกษตร 74,000
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การประชาสัมพันธ์และการจัดท าแผนพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา 434,500
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 การจัดท าเวปไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรวิชญา 231,500  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา (ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
๑. งบด าเนินงาน 231,500
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 231,500
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 231,500
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเวปไซต์โครงการเกษตรวิชญา
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 31,500

27,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 3 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 60 คนๆละ 150 บาท
4,500 ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวน 3 คร้ังๆละ 60 คน คนละ 25 บาท
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กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 การจัดท าแผนพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา (พ.ศ. 2565-2569) 102,000 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา (ศป.กว.) ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
๑. งบด าเนินงาน 102,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 102,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 72,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเล่มแผนพัฒนาโครงการเกษตรวิชญา
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 42,000

36,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 4 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 60 คนๆละ 150 บาท
6,000 ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวน 4 คร้ังๆละ 60 คน คนละ 25 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 30,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 20,000  กระดาษ และวัสดุในการจัดการประชุม
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000  
กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเกษตรวิชญา 101,000 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
๑. งบด าเนินงาน 101,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 101,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 71,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 21,000

18,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 คร้ังๆละ 1 วันๆละ 60 คนๆละ 150 บาท
3,000 ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม จ านวน 2 คร้ังๆละ 60 คน คนละ 25 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 30,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 20,000  
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000  
กิจกรรมหลักท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ 1,155,900
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : ฝึกอบรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 106,000 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 : ฝึกอบรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 36,000            ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 4 คนๆละ 15 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท = 36,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 2,400              ค่าเบ้ียเล้ียง 2 คนๆ ละ5 วันๆ ละ 240 บาท = 2,400 บาท
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000              ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 20 คนๆละ 1 ชุดๆละ 100 บาท = 2,000 บาท
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  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 28,200 อบรมเกษตรกร 20 ราย 
ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ 2 ม้ือๆละ 160 บาท = 6,400 บาท

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 35 บาท = 2,800 บาท
ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คนๆละ 2 เท่ียวๆละ 100 บาท =4,000 บาท
ค่าเช่าท่ีพักผู้ฝึกอบรม (ห้องพักคู่)1 คืน 20 คน ๆละ 750 บาท = 15,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
   (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,400 ค่าน้ ามันเพลิง ส าหรับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย จ านวน 1 งาน = 2,400 บาท 
   (๙) วัสดุสนามและการฝึก 35,000 วัสดุการเกษตร 30,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2 :  การปรับปรุงบ ารุงดิน 401,200 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 : สาธิตการใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ านวน 4 ตัน 132,000
๑. งบด าเนินงาน 132,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 132,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 132,000
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 132,000  - สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด 4 ตัน (ปอเทือง) ตันละ 33,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 : ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 800 ไร่ 12,000
๑. งบด าเนินงาน 12,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 12,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 12,000
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 12,000  - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 800 ไร่ (ปอเทือง) ไร่ละ 15 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 : สาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพ 800 ไร่ 52,000
๑. งบด าเนินงาน 52,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 52,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 52,000
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 52,000  - สาธิตการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ 800 ไร่ ไร่ละ 65 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 : -สาธิตการท าปุ๋ยหมัก พด. 40 ตัน 136,000
๑. งบด าเนินงาน 136,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 136,000
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 136,000
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 136,000  - สาธิตการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 40 ตันๆละ 3,400 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 :ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท์) 40 ตัน 68,000
๑. งบด าเนินงาน 68,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 68,000
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๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 68,000
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 68,000  - ปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดไลไมท์) 40 ตันๆละ 1,700 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2.6 :ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท์) 80 ไร่ 1,200
๑. งบด าเนินงาน 1,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,200
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 1,200
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 1,200  - ส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดไลไมท์) 80 ไร่ๆละ 15 บาท 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 : การส่งเสริมการผลิตพืชในโรงเรือนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเป็นจุด
เรียนรู้

648,700 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 โรงเรือนต้นแบบการสาธิตและการผลิตพืชในโรงเรือนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร

596,500

๑. งบด าเนินงาน 135,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 135,200
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 135,200
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 135,200

5,800 ถังเก็บน้ า ขนาด 200 ลิตร จ านวน 2 ใบ ๆ ละ 2,900 บาท
720 ท่อPVC ขนาด 2 น้ิว จ านวน 6 ท่อน ๆ ละ 120 บาท

1,280 ข้อต่อสามทาง ขนาด 2.75 น้ิว จ านวน 16 ตัว ๆ ละ 80 บาท
720 ประตูน้ าบอลวาวล์ ขนาด 0.75 น้ิว จ านวน 16 ตัว ๆ ละ 45 บาท
240 ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด 0.75 น้ิว จ านวน 16 ตัว ๆ ละ 15 บาท

4,800 ท่อน้ า PE ขนาด 0.75 น้ิว จ านวน 4 ม้วน ๆ ละ 1,200 บาท
2,500 สายไมโคร จ านวน 5 ม้วน ๆ ละ 500 บาท
1,040 ข้อต่อสายไมโคร จ านวน 20 ห่อ ๆ ละ 52 บาท
4,000 หัวน้ าหยด จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 500 บาท

10,000 กาวเช่ือมท่อ pvc ขนาด 500 กรัม จ านวน 100 กระป๋อง ๆ ละ 100 บาท
5,000 ถุงปลูก ขนาด 7 * 13 น้ิว จ านวน 100 กิโลกรัม  ๆละ 50 บาท

45,600 ขุยมะพร้าว จ านวน 456 กระสอบ ๆ ละ 100 บาท
12,000 กาบมะพร้าวสับขนาดกลาง จ านวน 10 กระสอบ ๆ ละ 1,200 บาท

7,500 เมล็ดพันธ์ุเมล่อน ขนาด 20 กรัม จ านวน 10 ซอง ๆ ละ 750 บาท
20,000 เมล็ดพันธ์ุแตงญ่ีปุ่น ขนาด 20 กรัม จ านวน 20 ซอง ๆ ละ 1,000 บาท
10,000 เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศโทมัส ขนาด  5 กรัม จ านวน 10 ซอง ๆ ละ 1,000 บาท

3,500 เมล็ดพันธ์ุพริกหวาน ขนาด 5 กรัม จ านวน 50 ซอง ๆ ละ 70 บาท
500 เชือกข้าวผูกเบอร์ จ านวน 1กิโลกรัม ๆ ละ 500 บาท
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๒. งบลงทุน 461,300
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 461,300
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป
    (๑.2) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 461,300 ก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบการสาธิต และการผลิตพืชในโรงเรือน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง
กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 12,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 12,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,600 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 3,800
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,400 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 ราย ๆ ละ 120 บาท 1 ม้ือ

1,400 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 ราย  ๆ ละ 35 บาท 2 ม้ือ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 4,600
   (1) วัสดุส านักงาน 4,600
กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 การบริหารโครงการ/แผนงานและตรวจติดตามการด าเนินโครงการ 40,200
๑. งบด าเนินงาน 40,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 40,200
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 25,200
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 18,000 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 5 คน ๆ ละ 15 วัน ๆ ละ 240 บาท

7,200 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 3 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 600 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 15,000
   (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,000
กิจกรรมหลักท่ี 3 การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันขยายผลสู่การปฏิบัติของชุมชนเครือข่ายท่ีโรงเรียน
ต้ังอยู่

1,778,100 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานพ้ืนฐานด้านการผลิตพืชอาหาร การประมง 
และการปศุสัตว์

679,600

1.งบด าเนินงาน 679,600
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 679,600
  1.1.1 ค่าตอบแทน 14,400
    (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600  1)ค่าวิทยากร (วันท่ี2) จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท

10,800  2)ค่าวิทยากร (วันท่ี3ศึกษาดูงาน) จ านวน 3 ท่านๆละ 6 ช่ัวโมงละ 600 บาท
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  1.1.2 ค่าใช้สอย 647,600
   (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 144,000  1)ค่าพาหนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ถ่ินทุรกันดาร) จ านวน 160 คนๆละ 900 บาท
   (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000  1)ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 ม้ือๆละ 160 คนๆละ 50 บาท

112,000  1)ค่าอาหารเย็น จ านวน 2 ม้ือๆละ 160 คนๆละ 350 บาท
112,000  1)ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 ม้ือๆละ 160 คนๆละ 350 บาท
192,000  1)ค่าท่ีพัก จ านวน 2 คืนๆละ 160 รายๆละ 600 บาท

30,000  1)ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จ านวน 4 คันละ 7,500 บาท
17,600  1)ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารความรู้ประกอบการฝึกอบรม จ านวน 160 เล่มๆละ 110 บาท

  1.1.3 ค่าวัสดุ 17,600
   (1) วัสดุส านักงาน 14,000  1)ค่าวัสดุส านักงาน

  -หมึกปรินส์ HP 85A จ านวน 7 กล่องๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท
 -กระดาษถ่ายเอกสารA4 จ านวน 20 ริมๆละ 130 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท
  -ลวดเสียบ เบอร์ 1 จ านวน 20 กล่องๆละ 15 บาท เป็นเงิน 300 บาท
 -ไส้แม็ก เบอร์ 10 จ านวน 10 กล่องๆละ 10 บาท เป็นเงิน 100 บาท

   (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,600 1)ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : ส่งเสริมแปลงเรียนรู้ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1,000,000
1.งบด าเนินงาน 1,000,000
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,000,000
  1.1.3 ค่าวัสดุ 1,000,000
   (14) วัสดุการเกษตร 600,000  1)ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร จ านวน 16 ชุมชนๆละ 37,500 บาท

 1.1เมล็ดพันธ์ุผักกาดฮ่องเต้ 100กรัม/กระป๋อง จ านวน 160 กระป๋องๆละ 180 บาทเป็นเงิน 28,800 บาท
 1.2เมล็ดพันธ์ุผักกาดขาวปลี 100กรัม/กระป๋อง จ านวน 160 กระป๋องๆละ 80 บาทเป็นเงิน 12,800 บาท
 1.3เมล็ดพันธ์ุมะเขือยาวเขียว 10กรัม/ซอง จ านวน 320 ซองๆละ 35 บาทเป็นเงิน 11,200 บาท
 1.4เมล็ดพันธ์ุผักบุ้งจีน 1 กิโลกรัม/ถุง จ านวน 400 ถุงๆละ 190 บาทเป็นเงิน 76,000 บาท
 1.5เมล็ดพันธ์ุผักคะน้า 100กรัม/กระป๋อง จ านวน 240 กระป๋องๆละ 85 บาทเป็นเงิน 20,400 บาท
 1.6เมล็ดพันธ์ุผักกวางตุ้งใบ 100กรัม/กระป๋อง จ านวน 160 กระป๋องๆละ 65 บาทเป็นเงิน 10,400 บาท
 1.7เมล็ดถ่ัวฝักยาว 100กรัม/กระป๋อง จ านวน 320 กระป๋องๆละ 125 บาทเป็นเงิน 40,000 บาท
 1.8เมล็ดพันธ์ุฟักทองหนังคางคก 10กรัม/ซอง จ านวน 1,200 ซองๆละ 30 บาทเป็นเงิน 36,000 บาท
 1.9เมล็ดพันธ์ุถ่ัวแดง 1 กิโลกรัม/ถุง จ านวน 160 ถุงๆละ 65 บาทเป็นเงิน 10,400 บาท
 1.10เมล็ดพันธ์ุแตงร้าน 40กรัม/กระป๋อง จ านวน 400 กระป๋องๆละ 100 บาทเป็นเงิน 40,000 บาท
 1.11เมล็ดพันธ์ุมะละกอแขกด า 3กรัม/ซอง จ านวน 960 ซองๆละ 25 บาทเป็นเงิน 24,000 บาท
 1.12เมล็ดพันธ์ุผักชี 350กรัม/ถุง จ านวน 240 ถุงๆละ 145 บาทเป็นเงิน 34,800 บาท
 1.13เมล็ดพันธ์ุกะหล่ าปลี 50กรัม/กระป๋อง จ านวน 160 กระป๋องๆละ 500 บาทเป็นเงิน 80,000 บาท
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 1.14จอบด้ามไม้เน้ือแข็งอย่างดี ยาวไม่ต่ ากว่า 1 เมตร จ านวน 80 ด้ามๆละ350 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท
 1.15เสียมด้ามไม้เน้ือแข็งอย่างดี ยาวไม่ต่ ากว่า 1.3 เมตร จ านวน 80 ด้ามๆละ200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท
 1.16คราดพร้อมด้ามจับอย่างดี ยาวไม่ต่ ากว่า 1.3 เมตร จ านวน 80 ด้ามๆละ190 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท
 1.17บัวรดน้ าต้นไม้ ขนาดบรรจุ 8 ลิตร จ านวน 320 อันๆละ 100 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท
 1.18สายยางเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน (5/8น้ิว) ความยาว 20 เมตรจ านวน 160 อันๆละ 350 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท

 1.19กรรไกรตัดแต่งก่ิง จ านวน 80 ด้ามๆละ 350 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท
200,000  1)ปัจจัยการผลิตด้านการประมง จ านวน 16 ชุมชนๆละ 12,500 บาท

 1.1ลูกพันธ์ุปลานิล ขนาด 3 - 5 ซม. จ านวน 80,000 ตัวๆละ 0.80 บาท  เป็นเงิน 64,000 บาท
 1.2อาหารสัตว์น้ า จ านวน 240 กระสอบๆละ 550 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท

200,000  1)ปัจจัยการผลิตด้านการปศุสัตว์ จ านวน 16 ชุมชนๆละ 12,500 บาท
 1.1ไก่ไข่พร้อมไข่อายุ18 สัปดาห์จ านวน 800 ตัวๆละ180บาทเป็นเงิน 144,000 บาท
 1.2อาหารส าเร็จรูป จ านวน 2,800 กิโลกรัมๆละ 20 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล 98,500
1.งบด าเนินงาน 98,500
 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 98,500
  1.1.2 ค่าใช้สอย 66,560
   (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 34,560 1)ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี จ านวน 3 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท จ านวน 16 รร.

32,000  2)ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 ห้องๆละ 2 คืนๆละ 500 บาท จ านวน 16 รร.
  1.1.3 ค่าวัสดุ 31,940
   (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 31,940  1)ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (พ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร)
กิจกรรมหลักท่ี 4 การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพในศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

873,600 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

๑. งบด าเนินงาน 873,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 873,600
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 230,400
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 230,400 ค่าวิทยากร 8 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 1 คน จ านวน 8 หลักสูตร
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 613,200
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 312,000  จ้างเหมาคนงานดูแลฐานเรียนรู้ จ านวน 4 คน คนละ 6,500 บาท (จ านวน 12 เดือน)

120,000  จ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานราชการ จ านวน 1 คน คนละ 10,000บาท  (จ านวน 12 เดือน) (วุฒิปริญญาตรี)
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 42,000   อาหารกลางวัน 35 คน (ผู้เข้าอบรม 30 คน/วิทยากร 2 คน/ จนท.3 คน) 1 ม้ือ ม้ือ ละ 150 บาท จ านวน 8 หลักสูตร

19,600   อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35 คน (ผู้เข้าอบรม 30 คน/วิทยากร 2 คน/ จนท. 3 คน) 2 ม้ือ มือละ 35 บาท จ านวน 8 หลักสูตร
57,600  ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม (เหมาจ่าย) (จ านวน 30 ราย จ านวน 2 เท่ียวต่อวัน หลักสูตรละ 1 วัน จ านวน 8 หลักสูตร
12,000  เอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด ชุด ละ 50 บาท จ านวน 8 หลักสูตร



ปี 2564 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ค าช้ีแจง

16,000  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม (หลักสูตรละ 2,000 บาท) จ านวน 8 หลักสูตร
24,000  อุปกรณ์ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 30 คน คน ละ 100 บาท จ านวน 8 หลักสูตร
10,000  ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 30,000
  (๑)  วัสดุส านักงาน 10,000  วัสดุส านักงาน
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 20,000  ค่าวัสดุการเกษตรท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมหลักท่ี 5 การพัฒนาท่ีดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอม
ก๋อยตามพระราชด าริ โครงการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่ลอบตามพระราชด าริ และ
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านนาเกียน

409,000 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

๑. งบด าเนินงาน 409,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 409,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 196,600
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 21,600 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 3 คน ๆ ละ 240 บาท/วัน จ านวน 30 วัน

45,000 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 3 คน ๆ ละ 500 บาท/วัน จ านวน 30 วัน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล

120,000  ค่าจ้างเหมาการจัดหาหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 212,400
  (๑)  วัสดุส านักงาน 15,000
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,400
  (๑๔) วัสดุการเกษตร 170,000  ค่าวัสดุจัดท าปุ๋ยหมัก 3400 บาทต่อตัน
กิจกรรมหลักท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการฟาร์มตัวอย่างใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่

3,440,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การเล้ียงแพะเน้ือเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรภายในพ้ืนท่ี
โครงการฯ

3,440,000 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

๒. งบลงทุน 3,440,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 140,000
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป
    (๑.7) ครุภัณฑ์การเกษตร 140,000  จัดซ้ือพ่อพันธ์ุแพะเน้ือ จ านวน 2 ตัว และแม่พันธ์ุแพะเน้ือ จ านวน 20 ตัว
2.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,300,000
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป
    (๑.2) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ 3,300,000 ก่อสร้างโรงเรือนเล้ียงแพะ ขนาด 10x30 เมตร ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง
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กิจกรรมหลักท่ี 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้าในพ้ืนท่ีส่งเสริม สถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

888,200 ท่ีท าการปกครองอ าเภอฝาง

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีปลูกกาแฟอราบิก้า โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดู
งานพ้ืนท่ีต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จแล้ว

253,200

๑. งบด าเนินงาน 253,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 253,200
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 7,200
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ข่ัวโมง x 2 วัน = 7,200 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 246,000
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 246,000 (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 246,000 บาท

 (7.1) ค่าอาหารกลางวัน  100 บาท x 150 คน x 2 ม้ือ = 30,000 บาท
 (7.2) ค่าอาหารกลางวัน  35 บาท x 150 คน x 4 ม้ือ = 21,000 บาท
 (7.3) ค่าเช่ารถตู้  3000 บาท/วัน x 15 คัน x 2 วัน = 90,000 บาท
 (7.4) ค่าเช่าห้องพัก 700 บาท/คน x 150 คน x 1 คืน = 105,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 :  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตกาแฟและสร้างคุณภาพมาตรฐาน ท่ีมีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์เฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด

635,000

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 จัดซ้ือเคร่ืองโม่เปลือกกาแฟ 1 เคร่ือง 40,000
๒. งบลงทุน 40,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 40,000
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป
    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 40,000 จัดซ้ือเคร่ืองโม่เปลือกกาแฟ 1 เคร่ือง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 จัดซ้ือเคร่ืองขัดเมือกกาแฟ 1 เคร่ือง 30,000
๒. งบลงทุน 30,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 30,000
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป
    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 30,000 จัดซ้ือเคร่ืองขัดเมือกกาแฟ 1 เคร่ือง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 จัดซ้ือเคร่ืองกะเทาะกาแฟกะลา 1 เคร่ือง 35,000
๒. งบลงทุน 35,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 35,000
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป
    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 35,000 จัดซ้ือเคร่ืองกะเทาะกาแฟกะลา 1 เคร่ือง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 จัดซ้ือเคร่ืองค่ัวกาแฟขนาด 5 กิโลกรัม 1 เคร่ือง 320,000
๒. งบลงทุน 320,000
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๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 320,000
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป
    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 320,000 จัดซ้ือเคร่ืองค่ัวกาแฟขนาด 5 กิโลกรัม 1 เคร่ือง 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพกาแฟ  การส่งทดสอบชงชิม (Cupping) 10,000
๑. งบด าเนินงาน 10,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 10,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000  ค่าจ้างเหมาการตรวจสอบและรับรองคุณภาพกาแฟ
กิจกรรมย่อยท่ี 2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด 200,000

๑. งบด าเนินงาน 200,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 200,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 200,000
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000  ค่าจ้างเหมาในการออกแบบและบรรจุภัณฑ์

150,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
กิจกรรมหลักท่ี 8 การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีสูงตามแบบโครงการหลวงสบโขง

3,058,100 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การส ารวจออกแบบการจัดท าระบบกระจายน้ าและระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 32,000
๑. งบด าเนินงาน 32,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 32,000
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 19,200
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 7,200 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 3 คน ๆ ละ 240 บาท/วัน จ านวน 10 วัน

12,000 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 3 คน ๆ ละ 500 บาท จ านวน 8 วัน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 12,800
  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,800
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,000
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การจัดท าระบบกระจายน้ าและระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์ 3,000,000
๒. งบลงทุน 3,000,000
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,000,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 3,000,000 ค่าจ้างเหมาการจัดท าระบบกระจายน้ าและระบบสูบน้ าด้วยโซล่าเซลล์พ้ืนท่ีบ้านราชา ม. 11 ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 200 ไร่ และบ้านแม่หลองน้อย ม. 2 ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 
200 ไร่



ปี 2564 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล 26,100
๑. งบด าเนินงาน 26,100
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,100
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 19,200
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 7,200 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 3 คน ๆ ละ 240 บาท/วัน จ านวน 10 วัน

12,000 ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี 3 คน ๆ ละ 500 บาท จ านวน 8 วัน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 6,900
  (๑)  วัสดุส านักงาน 3,000
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,900
กิจกรรมหลักท่ี 9 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตรในโครงการหลวงทุ่งหลวง ขุนวาง และแม่
สะป๊อก

4,099,000 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่/ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่วาง/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง/
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผัก ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 2,600,000
๒. งบลงทุน 2,600,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 346,520
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท 346,520
           ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 237,320
           ครุภัณฑ์โรงงาน 109,200
๒.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2,253,480
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 2,253,480 ก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผัก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 

24 เมตร จ านวน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและบรรจุสินค้าเกษตร ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง

605,000

๒. งบลงทุน 605,000
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 605,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 605,000 ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบรรจุ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 19

 เมตร จ านวน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : การติดต้ังห้องเย็นเพ่ิมความช้ืน ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก 894,000
๒. งบลงทุน 894,000
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 894,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 894,000 ก่อสร้างห้องเย็นเพ่ิมความช้ืน บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 6.5 เมตร สูง 3.5 เมตร จ านวน 1 แห่ง
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรแปรรูปและอำหำร 

มูลค่ำสูงเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรในตลำดสำกล 
2. งบประมำณ 11,600,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยกระดับผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานอาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ 
ความต้องการของตลาด CLMV 
6,603,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ CLMV (Northern 
Thailand Food Valley Road Show) 
4,997,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรแปรรูปและอำหำรมูลค่ำสูงเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรในตลำดสำกล 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(6.1), (6.2) 



 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                                                    (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั) 

ล าดับความส าคัญ  13 
ชื่อโครงการ  : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการในตลาดสากล   

วงเงิน 11,600,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานอาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาด CLMV วงเงิน 6,603,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที่ 2 ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food Valley Road Show)  

วงเงิน 4,997,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน กรอบที่ 2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการ

ผลิตเข้มแข็งยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่

คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model 
แผนงาน การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model  
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์  ตันตินรเศรษฐ์      ต าแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112317 โทรสาร : 053-112318 
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาจังหวัด)           

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นสิ่งส าคัญในการแข่งขันของประเทศ  
คือการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมในทุกสาขาของภาค
การผลิตและบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและที่ต่อยอดเป็นฐานรายได้ใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยยกระดับสู่เกษตร
สมัยใหม่ที่เป็นพื้นฐานส าคัญและเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และอาหาร จึงต้องยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต 
ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ การแปรรูป และการพัฒนาความต้องการ
ของตลาด ตลอดจนสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกจากนี้ การพัฒนา  
ต้องมุ่งเน้นที่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น า  
ด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารในภูมิภาคอาเซียนและโลก ในขณะเดียวกันต้องสามารถท าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศด้วย  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

         หลังจากการปรากฎตัวขึ้นของ COVID-19 หรือ โคโรน่าไวรัสส่งผลกระทบอย่างชัดเจนให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลด้านการลงทุนและที่ปรึกษาการลงทุน (CIO Office) ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยแพร่บทความระบุว่า การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ท าให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศว่า GDP ในปีนี้อาจติดลบถึง 5.3% นอกจากน้ี แนวโน้มความปกติ
ใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพา 
การส่งออกและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดยด าเนินการอย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของ ประเทศจากภายใน และช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบ (Resilient) จากวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยการสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่งเพ่ือผลักดันขีดความสามารถด้านการผลิตและการเพิ่มมูลค่าด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป แนวทางส าคัญที่
จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ประกอบการต้องได้รับการส่งเสริมการผลิตและจ าหน่าย และสามารถรู้จักแนวโน้มของตลาด 
และในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติอาหารและกฎระเบียบตาม
เกณฑ์กฏหมาย รวมถึงการขอรับรองระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยส าคัญที่จะท าให้อาหารที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย ตอบโจทย์  
ความต้องการของผู้บริโภคและก้าวสู่การเป็นผู้น าในตลาดสินค้าและบริการ 



 

 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และเปิดช่องทางด้านการตลาดของสินค้าเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้พัฒนา

ศักยภาพ และสามารถเช่ือมโยงตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เป็นผู้น าด้านการผลิตสินค้าปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ป้อนสู่ตลาดโลก  

ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จึงเกิดแนวคิดการด าเนินโครงการ Northern Food Valley เพื่อเป็นการริเริ่ม
การสร้างฐานท่ีมั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู ่ครัวโลก หรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง ภายใต้การรู้จักและ
เลือกใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องเตรี ยมตัวพร้อมรับกับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดและการแข่งขันในตลาดโลก 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) 
1. ผู้ประกอบการในกลุ่มเกษตรแปรรูปและอาหาร จ านวนมาก ยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าของตนเอง 
2. ขาดการส่งเสริมด้านนวัตกรรมให้ธุรกิจท่ียังมีศักยภาพในกลุ่มในกลุ่มเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างต่อเนื่อง 

 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในภาคเกษตรแปรรูปและอาหารในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ 

ในกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในภาคเกษตรแปรรูปและอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/

เทคโนโลยี/นวัตกรรม  
3. สร้างความโดดเด่นให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุด และสามารถสร้างมูลเพิ่มให้กับธุรกิจอาหารและสินค้า

เกษตร 
4. สรา้งขีดความสามารถการแข่งขันและการส่งออกให้อุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ 
5. เพื่อสร้างโอกาสในการน าเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ การทดสอบตลาดจริง และเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)  

ไปยังตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ........1........ปี   เริม่ต้นปี......ตุลาคม....2564........        สิน้สุดปี.........กนัยายน....2565......... 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่   
  

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในภาคเกษตรแปรรูปและอาหาร 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบการในภาคเกษตรแปรรูปและอาหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สถานการศึกษา 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด  
๑. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพแ ละผลิตภาพใน 

กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30 ราย 30 ผลิตภัณฑ์ 
๒. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 65  
3. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ 
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ไปยังตลาดCLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) 

จ านวน 30 ราย 
 



 

 
(๔.๒) ผลผลิต 

1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างแนวคิดจากประสบการณ์จริงในการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่โดยการใช้นวัตกรรม ได้รับค าปรึกษาแนะน าด้านการเพิ่มประสทิธิภาพและผลติภาพในกระบวนการผลติ จ านวน 30 คน 

2. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมได้รับการปรับปรุง จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์ 
3. เกิดกิจกรรม ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food Valley Road Show)  

ในประเทศและ CLMV จ านวนผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 10,000-20,000 คน ตลอดระยะเวลาจัดงาน 
4. จ านวนการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) จ านวนอย่างน้อย 10 ราย 

(๔.๓) ผลลัพธ์ 
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 65  
2. ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะมีความพร้อมในการจัดตั้งธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจเดมิ 
3. ผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรม ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food Valley 

Road Show) S มีความพึงพอใจ ในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
4. ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะมีความพร้อมในการจัดตั้งธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจเดมิ 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : 

1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถน าไป
พัฒนาความสามารถการแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ สามารถผลิตสินค้าได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค อีก
ทั้งผลิตภัณฑ์สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารได้ 

2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
ที ่
เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน  

3. เพื่อเป็นโครงการน าร่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารตลอด
ห่วงโซ่ให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สามารถน าไป
พัฒนาความสามารถการแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ สามารถผลิตสินค้าได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค อีก
ทั้งผลิตภัณฑ์สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารได้ 

5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
ที ่
เข้าร่วมโครงการ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน  

6. เพื่อเป็นโครงการน าร่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารตลอด
ห่วงโซ่ให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

เชิงลบ : ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส าคัญด้วย 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
กิจกรรมหลักที่  1  ยกระดับผลิตภัณฑ์  และ
มาตรฐานอาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาด CLMV 

    

1. จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวม
ของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ 
โครงสร้างการบรหิารงานกิจกรรม กรอบแนวคิด
ในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือก
วิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม 

✓ 
 

   

2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วม
กิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

 ✓ 
 

  

3. คัดเลือกวิสาหกิจร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษา
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม 

 ✓ 
 

  

4. ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการที่ผ่านการ
คั ด เ ลื อ ก ให้ ส ามา รถพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่ มี
นวัตกรรมจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิม
ได้รับการปรับปรุง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ 

  ✓ 
 

✓ 
 

5. การตดิตามและประเมินผล    ✓ 
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟ
เขตเศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand 
Food Valley Road Show)  

    

1. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยการจัด Road 
Show จัดแถลงข่าว จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่อย่างทั่วถึงใน จังหวัด
เชียงใหม่และในประเทศ CLMV 

 ✓ 
 

  

2. จัดงานแสดงโชว์สินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ในภาคเหนือ 

  ✓ 
 

 

3. การน าเสนอเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทาง
การเกษตรที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกร
สามารถน าไปต่อยอด ในการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิต การให้ค าปรึกษาแนะน าและความรู้ที่
จ าเป็น ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 
จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

  ✓ 
 

 



 

 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
4. กิจกรรมเสวนาและปาฐกถา ภายใต้ Theme 

อนาคตอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือกั บ 
Northern Food Valley ประกอบด้วย การบรรยาย
พิ เ ศษหรื อ เสวนา  โดยผู้ ท รงคุณวุฒิ  และ
ผู้ประกอบการที่มีช่ือเสียงในระดับประเทศหรือ
ระดับสากล 

  ✓ 
 

 

5. การจัดเจรจาทางธุรกิจ (Bussiness Matching) 
ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยมี
การจับคู่เจรจาธุรกิจกันไม่น้อยกว่า 10 ราย 

  ✓ 
 

 

6. การตดิตามและประเมินผล    ✓ 
 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 11,600,000 บาท 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ    ม ีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 



 

 
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
(1) มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พร้อมทั้งถอดบทเรียนท่ีได้จากการอบรมสัมมนา และมีการเผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตใน

รูปแบบเว็บไซด์และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
(2) มีการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมท้ังปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการในปี

ต่อๆไป 
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

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

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



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัด
ผลผลิต : 
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างแนวคิดจาก
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาธุรกิจใหม่โดยการใช้นวัตกรรม ได้รับค าปรึกษาแนะน าด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิต จ านวน 30 คน
2. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมได้รับการปรับปรุง จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์

โครงการ : ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ในตลาดสากล

11,600,000     

กิจกรรมหลักท่ี 1 : ยกระดับผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานอาหารมูลค่าสูงเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาด CLMV

6,603,000       

1. จัดท า และน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ 
โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจ
เข้าร่วมกิจกรรม

34,200            

๑. งบด าเนินงาน 34,200            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 34,200            

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 34,200            

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 34,200            
24,000              - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (30 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท x 2 วัน)

6,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท x 2 วัน)
4,200                - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 ชุด x 2 คร้ังx 70 บาท)

2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ ท่ีเหมาะสม

75,000            

๑. งบด าเนินงาน 75,000            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 75,000            

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 75,000            

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 75,000            

10,000              - ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 
(10 เว็บไซต์ x 1,000 บาท)

45,000              - ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (45 วินาที x 1,000บาท)

20,000              - ค่าจัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (1 ระบบ x 20,000 บาท)

3. คัดเลือกวิสาหกิจร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรม 17,800            

๑. งบด าเนินงาน 17,800            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,800            

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 17,800            

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 17,800            
12,000              - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (30 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท x 1 วัน)

3,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท x 1 วัน)
2,800                - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (40 ชุด x 70 บาท)

4. ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมจน
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่/ผลิตภัณฑ์เดิมได้รับการปรับปรุง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่
น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์

6,450,000       

๑. งบด าเนินงาน 4,500,000       

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,500,000       

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 4,500,000       

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,500,000        
4,500,000         - ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ ระดับ Pilot scale เพ่ือทดสอบ

ตลาด (30 ราย × 150,000 บาท)

๔. งบรายจ่ายอ่ืน 1,950,000       
1,950,000         - ท่ีปรึกษาโครงการผู้เช่ียวชาญเฉพาะ (ป.โท ในสาขากลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน

การจัดการธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
และมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาแนะน า 5 - 10 ปี)
(10 คน X 3 Man-Month X  65,000 บาท

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

5. การติดตามและประเมินผล 26,000            

๑. งบด าเนินงาน 26,000            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,000            

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 26,000            

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 26,000            
8,000                - ค่าจัดท ารายงานเบ้ืองต้น (10 ชุด X 800 บาท)
8,000                - ค่าจัดท ารายงานฉบับกลาง (10 ชุด X 800 บาท)

10,000              - ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (10 ชุด X 1,000 บาท)

กิจกรรมหลักท่ี 2 : ยกกองทัพอาหารแปรรูปเสิร์ฟเขตเศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food
 Valley Road Show)

       4,997,000

1. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยการจัด Road Show จัดแถลงข่าว จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่อย่างท่ัวถึงใน จังหวัดเชียงใหม่และในประเทศ CLMV

          221,200

๑. งบด าเนินงาน            221,200

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            221,200

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย            221,200

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ            221,200
             10,000  - ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) 

(10 เว็บไซต์ x 1,000 บาท)
             30,000

 - ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (30 วินาที x 1,000บาท)
             15,000  - ค่าจัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (1 ระบบ x 15,000 บาท)
           102,000  - ค่าออกแบบและประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ช่วงก่อนงานและระหว่างการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 15 วัน (3 จุด x

 34,000 บาท)
             30,000  - ค่าเหมาจ่ายประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ ( 5คร้ัง x 6,000 บาท)
             24,000  - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (30 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท x 2 วัน)
               6,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (30 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท x 2 วัน)
               4,200  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (60 ชุด x 70 บาท)

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

2. จัดงานแสดงโชว์สินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ         1,959,700

๑. งบด าเนินงาน         1,959,700

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         1,959,700

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         1,959,700

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ         1,959,700
           340,000  - ค่าเช่าสถานท่ีพร้อมสาธารณูปโภค จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 วัน (พ้ืนท่ีนิทรรศการ พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า พ้ืนท่ี

เจรจาธุรกิจ รวมถึงสาธารณูปโภค และการรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีจัดงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน ) (400 
ตรม x 850 บาท)

           340,000  - ค่าออกแบบ ผลิต และตกแต่งสถานท่ี (400 ตรม x 850 บาท)
           210,000  - ค่าจ้างเหมาแสง สี เสียง (1 คร้ัง x 3 วัน x 70,000 บาท)
           500,000  - ค่าตกแต่งบูธท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ( 50 บูธ x 10,000 บาท)
             40,000  - ค่าจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งพ้ืนท่ีแถลงข่าว (1จุด x 40,000 บาท)
             50,000  - ค่าจ้างเหมาออกแบบเวทีหลักในการจัดกิจกรรม (1จุด x 50,000 บาท)
           129,600  - ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน x 6ช่ัวโมง x 3 วัน x 1,200 บาท)
             21,600  - ค่าท่ีพักวิทยากร (6 ห้อง x 3 วัน x 1,200 บาท)
             60,000  - ค่าเดินทางผู้ซ้ือ ผู้ขาย จากต่างประเทศ (10 คน x 2 เท่ียว x 1 คร้ัง x 3,000 บาท)
             12,000  - ค่าท่ีพักผู้ซ้ือ ผู้ขาย จากต่างประเทศ (10 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)
             12,500  - ค่าพาหนะเดินทางผู้ซ้ือ ผู้ขายจากต่างประเทศ (5 คัน x 1 วัน x 2,500 บาท)
             10,000  - ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงานเม่ือเสร็จส้ินการจัดงาน (1 คร้ัง x 10,000 บาท)
               3,600  - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด (3 วัน x 1,200 บาท)
               9,000  - ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุม ( 3 วัน x 3,000 บาท)
             15,000  - ค่าจ้างพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (3 วัน x 5,000 บาท)
               4,500  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  (3 วัน x 1,500 บาท)
             37,800  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้า ( 3 คน x 3 วัน x 4,200 บาท)
               1,800  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีตรวจนับจ านวนผู้ชมงาน (2 คน x 3 วัน x 300 บาท)
             45,000  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินผลการจัดงาน (3 คน x 300 ข้อมูล x 50 บาท)
             18,000  - ค่าของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (3 วัน x 6,000 บาท)
             20,000  - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (การประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงาน ) (50 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท x 1 วัน)

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

             52,500  - ค่าออกแบบและจัดท าเอกสารข้อมูลร้านค้าท่ีร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าภายในงาน ขนาด A 4 พิมพ์ 4 สี 
กระดาษอาร์ตมัน (500 ชุด x 35 บาท x 3 วัน)

             15,000  - ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบฟอร์ม /แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ์  (500 ชุด x 10 บาท x 3 วัน)
             11,800  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมท้ังหมด (1คร้ัง x 11,800 บาท )

3. การน าเสนอเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการเกษตรท่ีผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถน าไป
ต่อยอด ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การให้ค าปรึกษาแนะน าและความรู้ท่ีจ าเป็น ในการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

        2,492,000

๑. งบด าเนินงาน         2,492,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         2,492,000

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย         2,492,000

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ         2,492,000
           700,000  - ค่าจ้างเหมาการน าเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการเกษตรท่ีผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถน าไปต่อยอด

 ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การให้ค าปรึกษาแนะน าและความรู้ท่ีจ าเป็น ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหาร จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ( 1 คร้ัง  X 700,000 บาท )

           340,000  - ค่าเช่าสถานท่ีพร้อมสาธารณูปโภค จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 วัน (พ้ืนท่ีนิทรรศการ พ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้า พ้ืนท่ี
เจรจาธุรกิจ รวมถึงสาธารณูปโภค และการรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีจัดงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน ) (400 
ตรม x 850 บาท)

           340,000  - ค่าออกแบบ ผลิต และตกแต่งสถานท่ี (400 ตรม x 850 บาท)
             70,000  - ค่าจ้างเหมาแสง สี เสียง (1 คร้ัง x 1 วัน x 70,000 บาท)
           500,000  - ค่าตกแต่งบูธท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ( 50 บูธ x 10,000 บาท)
             72,000  - ค่าตอบแทนวิทยากร (10 คน x 6ช่ัวโมง x 1 วัน x 1,200 บาท)
             12,000  - ค่าท่ีพักวิทยากร (10 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)
             60,000  - ค่าเดินทางผู้ซ้ือ ผู้ขาย จากต่างประเทศ (10 คน x 2 เท่ียว x 1 คร้ัง x 3,000 บาท)
             50,000  - ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงานเม่ือเสร็จส้ินการจัดงาน (1 คร้ัง x 50,000 บาท)
               1,200  - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด (1 วัน x 1,200 บาท)
               3,000  - ค่าเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุม ( 1 วัน x 3,000 บาท)
               5,000  - ค่าจ้างพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม (1 วัน x 5,000 บาท)
               1,500  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  (1 วัน x 1,500 บาท)
             12,600  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบไฟฟ้า ( 3 คน x 1 วัน x 4,200 บาท)

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

                  600  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีตรวจนับจ านวนผู้ชมงาน (2 คน x 1 วัน x 300 บาท)
             45,000  - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินผลการจัดงาน (3 คน x 300 ข้อมูล x 50 บาท)
               5,000  - ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบฟอร์ม /แบบประเมินความพึงพอใจ /ผลลัพธ์  (500 ชุด x 10 บาท)
             46,100  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมท้ังหมด (1คร้ัง x 46,100 บาท )
           160,000  - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (400 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท x 1 วัน)
             40,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (400 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท x 1 วัน)
             28,000  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (400 ชุด x 70 บาท)

4. กิจกรรมเสวนาและปาฐกถา ภายใต้ Theme อนาคตอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือกับ Northern
 Food Valley ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหรือเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการท่ีมี
ช่ือเสียงในระดับประเทศหรือระดับสากล

            79,900

๑. งบด าเนินงาน              79,900

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              79,900

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย              79,900

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ              79,900
             21,600  - ค่าตอบแทนวิทยากร(เสวนา)  (3 คน x 6ช่ัวโมง x 1 วัน x 1,200 บาท)
             20,000  - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (50 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท x 1 วัน)
               5,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท x 1 วัน)
               4,200  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (60 ชุด x 70 บาท)
               3,600  - ค่าท่ีพักวิทยากร (3 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)
               7,500  - ค่าพาหนะเดินทางผู้ซ้ือ วิทยากร (3คัน x 1 วัน x 2,500 บาท)
             18,000  - ค่าโดยสารเคร่ืองบินวิทยากร (3 คน x 2 เท่ียว x 1 คร้ัง x 3,000 บาท)

5. การจัดเจรจาทางธุรกิจ (Bussiness Matching) ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยมี
การจับคู่เจรจาธุรกิจกันไม่น้อยกว่า 10 ราย

          208,200

๑. งบด าเนินงาน            208,200

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ            208,200

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย            208,200

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ            208,200
             72,000  - ค่าตอบแทนผู้ซ้ือ ผู้ขาย (10 คน x 6ช่ัวโมง x 1 วัน x 1,200 บาท)
             28,000  - ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (70 คน x 1 ม้ือ x 400 บาท x 1 วัน)
               7,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (70 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท x 1 วัน)
               4,200  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (60 ชุด x 70 บาท)
             12,000  - ค่าท่ีพักผู้ซ้ือ ผู้ขาย (10 ห้อง x 1 วัน x 1,200 บาท)
             25,000  - ค่าพาหนะเดินทางผู้ซ้ือ วิทยากร (10คัน x 1 วัน x 2,500 บาท)
             60,000  - ค่าโดยสารเคร่ืองบินวิทยากร (10 คน x 2 เท่ียว x 1 คร้ัง x 3,000 บาท)

6.ติดตามและประเมิณผล 36,000            

๑. งบด าเนินงาน 36,000             

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 36,000             

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 36,000             

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 36,000             
12,000              - ค่าจัดท ารายงานเบ้ืองต้น (10 ชุด X 1,200 บาท)
12,000              - ค่าจัดท ารายงานฉบับกลาง (10 ชุด X 1,200 บาท)
12,000              - ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (10 ชุด X 1,200 บาท)

หมายเหตุ

 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณท่ีรับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการท่ีมีงบประมาณเท่าน้ัน 

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 19 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรกำรผลิตแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย และกำรสกัด

สำรส ำคัญเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้เชื่อมโยงตลำด สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
2. งบประมำณ 1,540,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การหาปริมาณสารส าคัญของแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศ
ไทย เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ดี 
160,000 บาท 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การขยายพันธุ์แก่นตะวันพันธุ์ดีเพ่ือส่งเสริมการผลิตทดแทนพืชที่ 
ก่อปัญหาหมอกควัน 
282,000 บาท 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันปลอดสารเคมี สร้างแปลง
ต้นแบบ 
305,000 บาท 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การสกัดสารส าคัญจากหัวแก่นตะวันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
493,000 บาท 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การทดสอบตลาด การท าโมเดลธุรกิจต้นแบบเพ่ือสร้างความเชื่อมโยง
ตลาด และการจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
300,000 บาท 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรกำรผลิตแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย และกำรสกัดสำรส ำคัญเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้เชื่อมโยงตลำด  
สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 

 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(7.2) 

(7.1), (7.2), (7.3), 
(7.4), (7.5) 



 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั) 

ล าดับความส าคัญ  19 
ชื่อโครงการ  : โครงการการผลิตแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย และการสกัดสารส าคัญเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เชื่อมโยงตลาด สร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ              วงเงิน 1,540,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที่ 1 การหาปริมาณสารส าคัญของแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย เพ่ือคัดเลือก 

สายพันธุ์ดี 
วงเงิน 160,000 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 การขยายพันธุ์แก่นตะวันพันธุ์ดีเพ่ือส่งเสริมการผลิตทดแทนพืชที่ก่อปัญหาหมอกควัน วงเงิน 282,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันปลอดสารเคมี สร้างแปลงต้นแบบ วงเงิน 305,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 4 การสกัดสารส าคัญจากหัวแก่นตะวันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ วงเงิน 493,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที่ 5 การทดสอบตลาด การท าโมเดลธุรกิจต้นแบบเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงตลาด และ  

การจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
วงเงิน 300,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  การพัฒนาท่ี 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)  
แผนงาน ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ BCG Model 
หน่วยด าเนินการ :  1. ศนูย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร 

 2. คณะเภสัชศาสตรม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง   ต าแหน่ง : นักวิชาการเกษตรช านาญการ   สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  

กรมวิชาการเกษตร    หมายเลขโทรศัพท์ 053-114133  
 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด)  
จากหลักการของ BCG model (มุ่งเน้นในการใช้ทรัพยากรชีวภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสหสาขามาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าเพื่อการใช้

อย่างยั้งยืน Bioeconomy) นโยบายหลักของรัฐบาล (ข้อที่ 5.3 พัฒนาภาคการเกษตร, ข้อย่อย 5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร) และ Chiang Mai 4.0 (มุ่งเน้นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต การแพทย์และ
สุขภาพ การสร้างอัตลักษณ์ล้านนา เพื่อ เป้าหมายสูงสุดพัฒนาให้เป็น “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง”) 

แก่นตะวัน เป็นพืชดอกตระกูลเดียวกับทานตะวัน ส่วนหัวมีสารส าคัญช่ือ อินูลิน (Inulin) ที่ให้คุณประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพ จากการ
เป็นเส้นใยอาหาร (Dietary fiber) ให้พลังงาน (แคลอรี) น้อยมาก มีคุณสมบัติพรีไบโอติก (Prebiotic) รวมทั้งการต้านอนุมูลอิสระ (Anti-
oxidant) จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่า สารอินูลินช่วยให้ระบบย่อยอาหาร การขับถ่ายท างานได้ดี ลดการดูดซึมของน้ าตาล  
ลดระดับน้ าตาลและไขมันเลวในเลือด ช่วยควบคุมน้ าหนักตัว เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย การบริโภคเป็นประจ าจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคเรื้อรัง 
โดยเฉพาะ โรค NCD (Non-Communicable Diseases) และ โรคมะเร็ง การบริโภคท าได้ทั้งแบบหัวสดและแปรรูปเป็นอาหารเสริมที่บริโภค
ได้สะดวกขึ้นแล้ว ยังสามารถน ามาสกัดสารส าคัญเพิ่มมูลค่าในทางอุตสาหกรรมๆ ได้มากข้ึนอีก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการน าเข้าสารสกัด
จากแก่นตะวัน (Inulin) เป็นมูลค่าสูง แก่นตะวันจึงเป็นพืชสมุนไพรทางเลือกที่น่าสนใจให้เกษตรกรเลือกปลูกเป็นแบบผสมผสาน หรือ  
ปลูกทดแทนพืชที่เก็บเกี่ยวแล้วต้องก าจัดโดยการเผา ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดเขียงใหม่ที่พบได้ใน
หลายอ าเภอบนท่ีสูง เช่น อ.เชียงดาว อ.แม่แตง เป็นต้น ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการปลูกแก่นตะวันรองรับในเชิงการค้าได้ โดยมีราคาซื้อขาย
กิโลกรัมละ 80-120 บาท ดังนั้นแก่นตะวันจึงเป็นพืชสมุนไพรทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบเป็น
อาชีพหรือเพิ่มรายได้ ช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษพืชในที่โล่งแจ้หลังการเก็บเกี่ยว ถือเป็นพืชที่มีอนาคตในการพัฒนาเป็นพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถน ามาพัฒนาเพิ่มมูลค่าได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า) โดยเฉพาะปลายน้ าที่มีการพัฒนา
ต่อเนื่อง จะช่วยสร้างรายได้และความแข็งแรงให้เศรษฐกิจฐานรากมีความยั่งยืนมากขึ้น 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
ด้านเกษตรกร : เกษตรกรบางส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาจากการด ารงชีพด้วยการปลูกพืชไร่เดิมๆ เช่น ข้าวโพด ฯลฯ 

ปลูกเหมือนๆ กันท าให้ล้นตลาด ราคาตกต่ า ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาการปลูกให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด การก าจัดซากพืชหลัง
เก็บเกี่ยวไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน ไม่รู้ว่ามีพืชทางเลือก หรือ พืชปลูกทดแทนที่สร้างรายได้มากกว่า สามารถปลูกในพื้นที่ได้  
จึงยังคงมีรายได้ไม่พอใช้จ่ายจนเป็นหนี้สิน 



 

 
ด้านการบริโภค : ปัจจุบันวิถึชีวิตของคนเราอยู่ในโลกของการแข่งขัน มีชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น พักผ่อนไม่พอ ไม่มีเวลาออกก าลังกาย 

รวมทั้งการทานอาหารนอกบ้านที่ได้สารอาหารไม่ครบ โดยเฉพาะขาดเส้นใยอาหาร เกิดปัญหาท้องผูกเรื้อรังจนกลายเป็นโรคมะเร็งล าไส้  
ซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอัตราเป็นสูงขึ้นมาก ระดับน้ าตาลและไขมันในเลือดสูง จนเป็นโรค NCD ตั้งแต่อายุยังไม่มาก การหาผักผลไม้ทานเพื่อให้ได้
เส้นอาหารเพียงพอในชีวิตเร่งรีบ จะค่อนข้างยุ่งยาก  

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : เกษตรกรบางส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงด ารงชีพด้วยการปลูกพืชไร่
เดิมๆ เช่น ข้าวโพด ฯลฯ ยังคงมีฐานะยากจน มีรายได้ลดลงจากการราคาผลผลติตกต่ าหรือแม้ราคาเท่าเดิมแต่ต้นทุนสูงขึ้น โดยเฉพาะ
หลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ยิ่งท าให้รายได้ลดลง ขาดองค์ความรู้พืชทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ไม่รู้วิธีปลูกให้ผลผลิตมีคุณภาพและ
มูลค่าเพิ่ม อีกทั้งการยังคงปลูกพืชเดิมๆ แล้วใช้วิธีก าจัดซากพืชไม่ถูกต้อง จะท าให้ปัญหาหมอกควันยังคงแก้ไขไม่ได้  ยังคงเป็นวิกฤต
ท าลายสุขภาพคนเชียงใหม่ต่อไป ท าให้เป็นโรคเก่ียวกับทางเดินหายใจซึ่งเป็นภาระทางด้านสาธารณสุขเพิ่มมากข้ึน  

 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการปลูกแก่นตะวันเป็นพืชเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพื่อพัฒนาวิธีการปลูกแก่นตะวันระบบเกษตรปลอดภัยให้ผลผลิตมีคุณภาพ และให้สารส าคัญในปริมาณสูง สร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจได้มากข้ึน 
3. พัฒนาวิธีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าโดยการสกัดสารส าคัญออกมา ท าให้ได้อินูลินและฟรุ๊กโตโอริโกแซคคาไรด์ ใช้เป็นสารเติมแต่ง

อาหารเชิงฟังก์ชัน (Functional food ingredients/dietary fiber-prebiotics-sweetener) ที่มีมูลค่าสูง 
4. ท าการทดสอบความคงตัวและอายุการเก็บรักษาของสารสกัดในบรรจุภัณฑ์ ระดับห้องปฏิบัติการ ใช้เป็นข้อมูลคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท าตลาด 
5. ท าการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบในตลาด เพื่อน าข้อมูลมาวางโมเดลธุรกิจต้นแบบ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้

ผู้สนใจน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.......1........ปี   เริม่ต้นปี...1… ตุลาคม 2464... สิ้นสุดป.ี..30.. กันยายน 2465..... 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)  แปลงปลูกที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

 เกษตรกรที่มีความพร้อมเป็นฟาร์มต้นแบบปลูกแก่นตะวัน 
 เกษตรกรที่สนใจ มีพื้นท่ีเหมาะกับการปลูกแก่นตะวัน ทีความต้องการเพิ่มรายได้ 
 เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจการแปรรูปเพื่อพัฒนาสินค้าสร้างธุรกิจ 
 ผู้บริโภคที่ต้องการได้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพท่ีเป็น evidence based 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
 เกษตรกรที่สนใจ ที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  
 เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจการแปรรูปเพื่อพัฒนาสินค้าสร้างธุรกิจ 
 แรงงานรับจ้างในพ้ืนท่ีปลูกพืชผลการเกษตร การเก็บเกี่ยว การผลิต-แปรรูปสินค้า 
 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แก่นตะวันท้ังสดและแปรรูป ได้ข้อมูลมากขึ้นในการดูแลสุภาพด้วยตัวเอง 
 จังหวัดเชียงใหม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีภาพลักษณ์ในด้านสมุนไพรเพิ่มขึ้น 
 หน่วยงานภาครัฐท่ีให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ท้ังการวิจัยพัฒนาสินค้า-บริการ แหล่งเงินทุน ฯลฯ  
 หน่วยงานเอกชน : โรงงานรับจ้างผลิต บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้า บริษัทขนส่ง แหล่งเงินทุน ฯลฯ 

 
 
 
 



 

 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด  
1. ได้วิธีการปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัยส าหรับให้เกษตรกรเป้าหมายปลูกให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ จ านวน 1 วิธี 
2. ได้แปลงต้นแบบปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนอย่างน้อย 1 แปลง ใน อ.เชียงดาว ซึ่งเป็น

หนึ่งในพื้นที่ท่ีก่อปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่  
3. ได้วิธีการสกัดสารส าคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีข้อมูลวิชาการสนับสนุน สร้างโอกาสทางการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ 

สามารถทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ อย่างน้อย 1 วิธี 
4. ได้ผลิตภัณฑ์แก่นตะวันต้นแบบ และข้อมูลการทดสอบตลาด ท าให้เห็นการเช่ือมโยงตลาดอย่างเป็นรูปธรรม มีโมเดลธุรกิจ  

ที่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
(๔.๒) ผลผลิต 

1. ได้ข้อมูลสายพันธุ์แก่นตะวันที่ให้สารส าคัญในปริมาณสูง ปลูกในระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่จังหวั ดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น
ฐานข้อมูลและฐานทรัพยากรทางพันธุกรรมชีวภาพที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

2. ได้หัวพันธ์ุแก่นตะวันพันธุ์ดีอย่างน้อย 1,000 หัว เพื่อการปลูกในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และ การขยายพันธุ์ 
3. ได้แปลงต้นแบบการปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย จ านวนอย่างน้อย 1 แปลง ใน อ.เชียงดาวซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ 

ที่ก่อปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการขยายการปลูกต่อไป 
4. เกษตรกรเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ในการปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมี ตั้งแต่การจัดการธาตุอาหาร

พืชจนถึงการจัดการศัตรูพืช และ เชื่อมโยงให้เห็นโอกาสทางการตลาด  
5. ได้วิธีการสกัดสารส าคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีข้อมูลวิชาการสนับสนุน สร้างโอกาสทางการตลาดได้ทั้งในและ

ต่างประเทศสามารถทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ 
6. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวันและข้อมูลการทดสอบตลาด ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ 
7. ได้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ตั้งแต่ตน้น้ าถึงปลายน้ า ได้แก่ การปลูกได้ผลผลิตปลอดสารเคมี การแปรรูปเพิ่มมูลค่า และ โอกาส

เชื่อมโยงการตลาด รวมทั้งได้ต้นแบบธุรกิจสินค้าแก่นตะวัน ส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจให้พัฒนาเป็นธุรกิจได้ 
(๔.๓) ผลลัพธ์ 

1. ไดส้ายพันธ์ุแก่นตะวันให้ผลผลติสูงเป็นที่ต้องการของตลาด ช่วยสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่เห็นโอกาสตลาด ช่วยสร้างอาชีพ-รายได้ให้ประชากร ส่งเสริมความมั่นคงของฐานเศรษฐกิจให้จังหวัด

เชียงใหม ่
3. เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 10% จากการปลูกแก่นตะวนัเป็นพืชทางเลือกหรือผสมผสานในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
4. การปลูกแก่นตะวันพันธุ์ดเีป็นพืชทางเลือกหรือทดแทน มีส่วนช่วยลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม ่

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก :  
 ได้ข้อมูลวิเคราะห์ (evidence-based) ปริมาณสารส าคัญหลักในหัวแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อรวบรวม

ไว้เป็นฐานข้อมูลของสมุนไพรเศรษฐกิจ 
 ได้แก่นตะวันพันธุ์ดี (มีสารส าคัญปริมาณสูง) สามารถน ามาขยายการปลูกเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร เป็นโอกาส 

สร้างรายได้มากข้ึน สร้างอาชีพให้ผู้ที่สนใจ 
 ได้แปลงต้นแบบการปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ เพาะกล้าพันธุ์ต่อไป  
 เกษตรกรเป้าหมายได้รับองค์ความรู้อย่างเข้าใจถึงการปลูกแก่นตะวันระบบเกษตรปลอดภัยให้ปลอดสารเคมีได้ ได้ผลผลิตสูง 
 ได้วิธีการสกัดสารส าคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง มีข้อมูลวิชาการสนับสนุน สร้างโอกาสทางการตลาดได้ทั้งในและ

ต่างประเทศ สามารถทดแทนการน าเข้าสารอินูลินบริสุทธ์ิจากต่างประเทศได้  
 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวันเพื่อการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ มีการทดสอบตลาด สร้างต้นแบบธุรกิจให้เกษตรกร 

ผู้ประกอบการ หรือ ผู้สนใจได้ 
เชิงลบ :  
 อาจเกิดปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การปลูกแก่นตะวันไม่เป็นไปตามแผน 

 เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจสร้างธุรกิจกับแก่นตะวันมีเงินทุนไม่มากพอ จะส่งผลให้การพัฒนาสินค้าและ
ตลาดไม่มีความต่อเนื่องจนเห็นผล 



 

 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส าคัญด้วย)             

กิจกรรมหลกั 
ปีงบประมาณ  2564 

ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. -  มี.ค. เม.ย.- มิ.ย. ก.ค. – ก.ย. 
กิจกรรมหลักที่ 1 : การหาปริมาณสารส าคัญของแก่นตะวันสายพันธุ์
ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุดี 

✓    

กิจกรรมหลักที่ 2 : การขยายพันธุ์แก่นตะวันพันธุ์ดีเพื่อส่งเสริมการผลิต
ทดแทนพืชที่ก่อปัญหาหมอกควัน 

✓ ✓   

กิจกรรมหลักที่ 3 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันปลอด
สารเคมี สร้างแปลงต้นแบบ 

 ✓ ✓  

กิจกรรมหลักท่ี 4 : การสกัดสารส าคัญจากหัวแก่นตะวันและการพฒันา
ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

  ✓ ✓ 

กิจกรรมหลักท่ี 5 : การทดสอบตลาด การท าโมเดลธรุกิจต้นแบบเพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงตลาด และ การจัดท าฐานข้อมลูเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

   ✓ 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 1,540,000 บาท 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ีด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ    ม ีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 



 

 
• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
 เก็บรักษาแก่นตะวันสายพันธ์ุดี (ให้สารส าคัญปริมาณสูง) ไว้ท่ีศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เพ่ือเก็บไว้เป็นสายพันธ์ุต้นแบบ 
 ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อขยายแปลงปลูกแก่นตะวันสายพันธุ์ดีให้มากข้ึน มีความเข้าใจให้การปลูกมีคุณภาพมาตรฐาน 
 ให้เกษตรกรต้นแบบคัดเลือกแก่นตะวันสายคุณภาพดี เพื่อเก็บไว้เป็นสายพันธ์ุต้นแบบ น าไปขยายพันธุ์สร้างรายได้ต่อไป 
 ให้เกษตรกรและฟาร์มต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ ช่วยขยายฐานการปลูกแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าได้มากข้ึน 
 สนับสนุนปลายน้ าของห่วงโซ่การค้าให้มีการบริโภคแก่นตะวันแปรรูปมากข้ึน จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้วงจรต้นน้ า -กลางน้ า-ปลาย

น้ าหมุนอยู่ได้ตลอดเป็นความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 มีกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีองค์ความรู้ในการปลูกแก่นตะวันให้มีคุณภาพ 
 การควบคุมปัจจัยในการปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ คุ้มค่าการลงทุน 
 จ านวนต้นกล้าพันธุ์ดีจากโครงการอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรที่สนใจ 
 อาจเกิดปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การปลูกแก่นตะวันไม่เป็นไปตามแผน 



    

งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต :............................

โครงการ : การผลิตแก่นตะวันในระบบเกษตรปลอดภัย และการสกัดสารส าคัญเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เช่ือมโยง
ตลาด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

1,540,000

กิจกรรมหลัก 1 : การหาปริมาณสารส าคัญของแก่นตะวันสายพันธ์ุต่างๆ ในประเทศไทย เพ่ือคัดเลือกสาย
พันธ์ุดี

160,000

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 68,800

40,000  ค่าท่ีพัก 2 คืน 5 คน จ านวน 8 คร้ัง คืนละ 500 บาท เพ่ือท าการเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือติดต่อประสานงานและเก็บตัวอย่างสายพันธ์ุแก่นตะวันเพ่ือท าการคัดเลือก

28,800 ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ีจ าวน 5 คน 3 วัน จ านวน 8 คร้ัง วันละ 240 บาท เพ่ือท าการเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือติดต่อประสานงานและเก็บตัวอย่างสายพันธ์ุแก่นตะวัน
เพ่ือท าการคัดเลือก

(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 27,200 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในแก่นตะวัน จ านวน 8 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3400 บาท

27,200 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์พันธุกรรมในแก่นตะวัน จ านวน 8 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3400 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 36,800

  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,800

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,000 ค่าเช้ือเพลิงในการเดินทาง คร้ังละ 3000 บาท จ านวน 8 คร้ังในการเข้าพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 1

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 7,000

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การขยายพันธ์ุแก่นตะวันพันธ์ุดีเพ่ือส่งเสริมการผลิตทดแทนพืชท่ีก่อปัญหาหมอกควัน 282,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  

1.1.1 ค่าตอบแทน  

(7) ค่าตอบแทนวิทยากรข้าราชการ (บรรยาย) 9,600  อบรมเกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตแก่นตะวัน ในพ้ืนท่ี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 คน 4 วัน วันละ 4 ช่ัโมง (ช่ัวโมงละ 600 บาท)

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (บรรยาย) 19,200 สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการปลูกแก่นตะวันเป็นทางเลือกทดแทนพืชท่ีก่อปัญหาหมอกควัน จ านวน 1 คน 4 วัน วันละ 4 ช่ัวโมง (ช่ัวโมงละ 1200 บาท)

1.1.2 ค่าใช้สอย

 (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000 ค่าท่ีพัก 2 คืน 5 คน จ านวน 6 คร้ัง คืนละ 500 บาท เพ่ืออบรมเกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตแก่นตะวัน

21,600 ค่าเบ้ียเล้ียง 3 วัน 5 คน จ านวน 6 คร้ัง วันละ 240 บาท เพ่ืออบรมเกษตรกรต้นแบบ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตแก่นตะวัน

 (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000 ค่าจ้างเหมาบริการในการเพาะขยายพันธ์ุและดูแลต้นกล้าแก่นตะวัน เป็นเวลา 8 เดือน เดือนละ 7,500 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ค าช้ีแจงปี ๒๕๖๕

 



    

งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัดเชียงใหม่

ค าช้ีแจงปี ๒๕๖๕

1.1.3 ค่าวัสดุ 41,600

(๑) วัสดุส านักงาน 2,400

(๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,000  ค่าเช้ือเพลิงในการเดินทาง คร้ังละ 3000 บาท จ านวน 6 คร้ังในการเข้าพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 2

(๑๔) ค่าวัสดุเกษตร 21,200  หัวพันธ์ุแก่นตะวัน วัสดุเพาะปลูก ค่าไถเตรียมแปลง และปุ๋ย

2. งบลงทุน

(1.4) ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

100,000 ก่อสร้างโรงเรือนช่ัวคราวพร้อมระบบน้ า ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4 เมตร  ณ  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง
 จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือใช้ในการเพาะ อนุบาล และขยายพันธ์ุแก่นตะวันพันธ์ุดีท่ีได้จากการส ารวจ รวบรวมพันธ์ุ

กิจกรรมหลักท่ี 3 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันปลอดสารเคมี สร้างแปลงต้นแบบ 305,000

1. งบด าเนินงาน  

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน

(7) ค่าตอบแทนวิทยากรข้าราชการ (บรรยาย) 9,600 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการผลิตแก่นตะวันในระบบการผลิตปลอดสารเคมี จ านวน 1 คน 4 วัน วันละ 4 ช่ัโมง (ช่ัวโมงละ 600 บาท)

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (บรรยาย) 19,200  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการผลิตแก่นตะวันในระบบการผลิตปลอดสารเคมี จ านวน 1 คน 4 วัน วันละ 4 ช่ัโมง (ช่ัวโมงละ 1200 บาท)

1.1.2 ค่าใช้สอย

 (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000 ค่าท่ีพัก 2 คืน 5 คน จ านวน 6 คร้ัง คืนละ 500 บาท เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการผลิตแก่นตะวันในระบบการผลิตปลอดสารเคมี

21,600  ค่าเบ้ียเล้ียง 3 วัน 5 คน จ านวน 6 คร้ัง  วันละ 240 บาท เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการผลิตแก่นตะวันในระบบการผลิตปลอดสารเคมี

 (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าแปลงต้นแบบ ในกิจกรรมท่ี 3

102,000 ค่าจ้างเหมาดูแลแปลงต้นแบบ จ านวน 1 คน 12 เดือน เดือนละ 8500 บาท

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,000 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 20 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 150 บาท

2,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรมจ านวน 20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 73,800

(๑) วัสดุส านักงาน 5,200

(๒) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 36,000  ค่าเช้ือเพลิงในการเดินทาง คร้ังละ 3000 บาท จ านวน 6 คร้ังในการเข้าพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 3 จ านวน 2 คันรถ

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,600 โปสเตอร์ ขนาด 80*120 มีเอ๊กซ์สแตนด์ จ านวน 8 โปสเตอร์ อันละ 1200 บาท

(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000

(๑๔) วัสดุการเกษตร 18,000

 



    

งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัดเชียงใหม่

ค าช้ีแจงปี ๒๕๖๕

กิจกรรมหลักท่ี 4 : การสกัดสารส าคัญจากหัวแก่นตะวันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 493,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.1 ค่าตอบแทน

(7) ค่าตอบแทนวิทยากรข้าราชการ (บรรยาย) 9,600 เพ่ือจัดอบรมและให้ความรู้การสกัดสารส าคัญหลักในหัวแก่นตะวัน จ านวน 1 คน 4 วัน วันละ 4 ช่ัโมง (ช่ัวโมงละ 600 บาท)

(8) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (บรรยาย) 19,200 เพ่ือจัดอบรมและให้ความรู้การสกัดสารส าคัญหลักในหัวแก่นตะวัน จ านวน 1 คน 4 วัน วันละ 4 ช่ัโมง (ช่ัวโมงละ 1200 บาท)

1.1.2 ค่าใช้สอย

 (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000 ค่าท่ีพัก 2 คืน 5 คน จ านวน 6 คร้ัง คืนละ 500 บาท เพ่ือจัดอบรมและให้ความรู้การสกัดสารส าคัญหลักในหัวแก่นตะวัน

21,600 ค่าเบ้ียเล้ียง 3 วัน 5 คน จ านวน 6 คร้ัง วันละ 240 บาท เพ่ือจัดอบรมและให้ความรู้การสกัดสารส าคัญหลักในหัวแก่นตะวัน

 (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 45,000 ค่าจ้างเหมาบริการสกัดสารค าสัญในแก่นตะวัน จ านวน 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 45000 บาท

55,000 ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์สารอาหารในแก่นตะวัน จ านวน 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 55000 บาท

65,000 ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์สารส าคัญทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา จ านวน 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 65000 บาท

35,000 ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์สารอาหารในผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน จ านวน 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 35000 บาท

45,000 ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบความคงตัวผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน จ านวน 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 45000 บาท

30,000 ค่าจ้างในการจัดท าข้อก าหนดเฉพาะวัตถุดิบผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน จ านวน 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 15000 บาท

(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,000 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 20 คน 2 ม้ือ ม้ือละ 150 บาท

2,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าอบรมจ านวน 20 คน 4 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 128,800

(1) วัสดุส านักงาน 9,800

(2) วัสดุเช้ือเพลิง 36,000  ค่าเช้ือเพลิงในการเดินทาง คร้ังละ 3000 บาท จ านวน 6 คร้ังในการเข้าพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 4 จ านวน 2 คันรถ

(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000

(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 ค่าวัสดุส่วนประกอบผลิตภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000 ค่าวัสดุทดสอบสารส าคัญและผลิตภัณฑ์

(14) วัสดุเกษตร 20,000 ค่าวัสดุเกษตร หัวแก่นตะวันเพ่ือวิเคราะห์และท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

15,000 ค่าวัสดุสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง

 



    

งบรายจ่าย - รายการ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัดเชียงใหม่
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กิจกรรมหลักท่ี 5 : การทดสอบตลาด การท าโมเดลธุรกิจต้นแบบเพ่ือสร้างความเช่ือมโยงตลาด และ
การจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

300,000

1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.2 ค่าใช้สอย

 (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 7,200 ค่าเบ้ียเล้ียง 1 วัน 5 คน จ านวน 6 คร้ัง วันละ 240 บาท เพ่ือเผยแพร่ความร็ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์

 (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 10000 บาท

30,000 ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 10000 บาท

50,000 ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโมเดลการท าธุรกิจ จ านวน 5 คร้ัง คร้ังละ 10000 บาท

57,500 ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล จ านวน 5 คร้ัง คร้ังละ 11500 บาท

25,000 ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ในตลาดพร้อมท ารายงาน จ านวน 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 25000 บาท

54,000 ค่าจ้างเหมาบริการท าเอกสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 ชุด ชุดละ 18000 บาท

30,000 ค่าจ้างเหมาบริการท าส่ือดิจิตอล ประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 ชุด ชุดละ 10000 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ

(1) วัสดุส านักงาน 6,300

(2) วัสดุเช้ือเพลิง 10,000 ค่าเช้ือเพลิงในการเดินทาง คร้ังละ 1000 บาท จ านวน 5 คร้ังในการเข้าพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 5 จ านวน 2 คันรถ

 



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
 

การผลักดันเชยีงใหม่สู่การเปน็เมืองอัจฉรยิะ เมืองแห่งไมซ์ 
เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวตักรรมการแพทย์และ
สุขภาพ (SMS &Medicopolis: Smart City, MICE 

City, Startup City, Medicopolis) ใหส้ามารถรองรับ
การเป็นศูนยก์ลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ 

 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 6 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรเชียงใหม่เมืองแห่งกำรเริ่มต้นธุรกิจ นวัตกรรมทำงกำรแพทย์

และสุขภำพ (Chiang Mai : Startup City & Medicopolis ) 
2. งบประมำณ 24,660,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยโปรแกรมฟ้ืนฟูแบบ
เริ่มต้นใหม่ (Begin Again for Food and Wellness Startup) 
7,620,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที ่2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรมการสร้ างมูลค่าเ พ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ 
SME/OTOP สู่มาตรฐาน สากล   
8,000,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

กิจกรรม Taste of Lanna กินดีอยู่ดีวิถีล้านนา 
12,000,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรเชียงใหม่เมืองแห่งกำรเริ่มต้นธุรกิจ นวัตกรรมทำงกำรแพทย์และสุขภำพ  
(Chiang Mai : Startup City & Medicopolis) 

 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(8.1) , (8.2), (8.3) 

(8.2) 

(8.3) กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/
จังหวัดที่มีศักยภำพ 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  6 

 
ชื่อโครงการ  :  โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งการเริ่มต้นธุรกิจ นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ (Chiang Mai : Startup City & 

Medicopolis) 
กิจกรรมหลกัที่ 1 : กิจกรรมเสรมิสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ และผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร  

ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูแบบเริ่มต้นใหม่ (Begin Again for Food and Wellness Startup)   
วงเงิน 7,620,000 (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมหลักที่ 2 : กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ SME/OTOP สู่มาตรฐานสากล 
วงเงิน 5,04๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมหลักที่ 3 : กิจกรรม Taste of Lanna กินดีอยู่ดีวิถีล้านนา 
วงเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  ประเด็นที่  3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และ  

เมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ(SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, 
Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ 

แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis: 
Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ 

กิจกรรมหลักที่ 1 หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ :  นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว    ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
สถานที่ติดต่อ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053112316 - 7 

กิจกรรมหลักที่ 2 หน่วยด าเนินการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่
ผู้รับผิดชอบ : นายสังคม  วิทยนันทน์  ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม ่
สถานที่ติดต่อ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 53๑๑ ๒๑๘๘-๙๐ ต่อ 1๐๒ 

กิจกรรมหลักที่ 3 หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายประเสริฐ  ฝ่ายชาวนา        ต าแหน่ง : พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่

สถานที่ติดต่อ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอ านวยการ ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2668-9 

                 2. นางจุฑา ธาราไชย     ต าแหน่ง :  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคเหนือ)  
สถานที่ติดต่อ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ    หมายเลขโทรศัพท์ 0860385111 

 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด)           

 รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติทีหลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ  
ที่น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ “ปรับปัจจุบัน”  
เพื่อปูสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิตติ่างๆทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”  
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงการปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  
         ประเด็นส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน คือการมีผู้ประกอบการยุคใหม่ ท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ  
ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรม 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและ
บริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนเป็นชาติการค้า  



ที่มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริการเป็นเลิศ การสร้างผู้ป ระกอบการอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการ 
สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการไ ด้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่ที่ มีการแข่งขันสูง รวมทั้ง
ทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจได้        
 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากปัจจุบันเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งท าให้หลายธุรกิจ 

ต้องหยุดชะงัก หรือมีรายได้ลดลง รวมทั้งท าให้แรงงานต้องถูกเลิกจ้างและกลับสู่ภูมิล าเนา เกิดการชะลอตัวของธุรกิจ จนธุรกิจหลายบริษั ท 
มีรายได้ที่ลดลง แต่ถึงกระนั้น หากมองอีกแง่มุมนึง ในวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID19 ก็น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่างๆก็เป็นได้ 
ซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจหนึ่งท่ีได้รับความสนใจส าหรบัคนรุ่นใหมใ่นประเทศไทยรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการหรือคนรุ่นใหม่หันมา
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นจ านวนมาก และประกอบกับกระแสการแพร่ระบาดของของ  COVID19 ที่คาดว่าอาจจะยังไม่หมดไปจนกว่า 
จะมีการค้นพบวัคซีนในการป้องกัน ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีกันมากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยของ
ชีวิต เทรนด์การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจและมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพในปัจจุบันมากขึ้น รวมถึง การดูแลรักษา
สุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านล้านนาที่สามารถกลับมาฟื้นตัวและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น การยกระดับการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การให้บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล รวมถึง  
การยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการแพทย์ทางเลือก และสิ่งหนึ่งที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์โควิด -19  
คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในท้องถิ่น การสร้างงานให้ชุมชน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีความมั่นคงทางอาหารตลอดห่วงโซ่
คุณค่า มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารล้านนาเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น มีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประกอบกับ  
มีอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ที่เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงธุรกิจในการส่งเสริมการตลาด กระตุ้นการบริโภค และสร้างเครือข่ายให้กับนักลงทุน
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ปกติโดยเร็ว  
         ดังนั้นจึงเป็นโอกาสส าคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup/ OTOP/ SMEs ยกระดับและสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ Chiangmai Brand/ สินค้า GI /ธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป ด้วยเหตุนี้ 
การจัดตั้งโครงการเชียงใหม่เมืองแห่งการเริ่มต้นธุรกิจ นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ (Chiang Mai : Startup City & Medicopolis )  
จึงเป็นเรื่องส าคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการพัฒนาในหลากหลายมิติตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ของประเทศและตามสภาพการณ์ปัจจบุัน เพื่อเร่งผลักดันการสร้างผู้ประกอบการและส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งทางด้านธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม ผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน)  
1. มีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และผู้ที่ย้ายกลับภูมิล าเนา 

หรือนักศึกษาจบใหม่ท่ีสนใจประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ ยังขาดทักษะองค์ความรู้ในการวางแผนธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจและบริการ  
2. เนื่องจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุกภาคส่วน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้โอกาสของการเป็นปร ะชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน สร้างโอกาสทางการตลาด การเช่ือมโยงเครือข่ายทางการค้า ในต่างภูมิภาคภายในประเทศ และต่างประเทศ การเสริมสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขัน การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพมากขึ้น  
เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน การสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย แสวงหาและเชื่อมโยง
เครือข่ายในต่างภูมิภาค ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการ SMEs /Chiang Mai Brand /สินค้า GI / ธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงสินค้า
เกษตร เกษตรแปรรูป มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) หรือผู้ว่างงาน ผู้ย้ายกลับถิ่นฐาน และนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจใน

การท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Food Startup) ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์อาหาร (Wellness Startup) ได้รับพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อยกระดับ SME/OTOP ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
3. เพื่อเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง และผู้บริโภคอาหารอินทรีย์

ผ่านงานแสดงสินค้า 
4. เพื่อกระจายรายได้ และเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 



(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ......1.......ปี   เริม่ต้นปี ตุลาคม 2564         สิ้นสุดป ีกันยายน 2565  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)   ……จังหวัดเชียงใหม่…………………… 

  
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Startup), SME,OTOP หรือบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน  
ผู้ย้ายกลับถิ่นฐาน และนักศึกษาจบใหม่ สมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือ) สมาคมร้านอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ในจังหวัด
เชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Startup) OTOP SMEs ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ พนักงานบริการด้านสุขภาพ ในอุตสาหกรรมอาหาร
สุขภาพ หรือธุรกิจบริการด้านอาหารสุขภาพและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
สถาบันการศึกษา 
 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด : 
กิจกรรมหลักที่ 1 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีมีความสนใจในการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

(Food Startup) จ านวน 20 ราย และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร (Wellness Startup) จ านวน 20 ราย ได้รับ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการน าเสนอไอเดียหรือแผนธุรกิจ (Pitching) และสามารถน าข้อเสนอแนะ 
(feedback) จากการฝึกฝน มาพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แผนธุรกิจส าหรับการตั้งธุรกิจหรือ ไมล์สโตน (Milestone) หรือ การวางแผนการเงิน (financial plan for 
each stage) จ านวน 40 แผน 

3. เกิดการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจอาหารสุขภาพ (Food Startup) และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร (Wellness 
Startup) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ที่มีศักยภาพ และสามารถเชื่อมโยงด้านวัตถุดิบ ด้านการตลาด ด้านราคา และแหล่งผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 เครือข่าย 

กิจกรรมหลักที่ 2 
1. จ านวน SME/OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพจ านวน 20 แห่ง 
กิจกรรมหลักที่ 3 

 1. จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน จ านวน 400 ราย 
 2. จ านวน Business matching ในงาน 50 คู่ธุรกิจ 

(๔.๒) ผลผลิต 
กิจกรรมหลักที่ 1 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารสุขภาพ (Food Startup) 

จ านวน 20 ราย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่อาหาร (Wellness Startup) จ านวน 20 ราย ได้รับ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการน าเสนอไอเดียหรือแผนธุรกิจ (Pitching) และสามารถน าข้อเสนอแนะ 
(feedback) จากการฝึกฝน มาพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แผนธุรกิจส าหรับการตั้งธุรกิจหรือ ไมล์สโตน (Milestone) หรือ การวางแผนการเงิน (financial plan for 
each stage) จ านวน 40 แผน 

3. เกิดการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจอาหารสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารสุขภาพ (Food Startup) และด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ไม่ใช่อาหาร (Wellness Startup) จ านวน 1 เครือข่าย  

 
 



กิจกรรมหลักที่ 2 
 1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา จ านวน 12 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

1.1 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา 3 ผลิตภัณฑ์   
1.2 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการนวดไทย 3 ผลิตภัณฑ์   
1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับแพทย์แผนไทย 3 ผลิตภัณฑ์  
1.4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลผูู้สูงอายุ 3 ผลิตภัณฑ์ 

 2. SME/OTOP ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 20 แห่ง 
 3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน 100 คน 
 กิจกรรมหลักที่ 3 
 1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารล้านนา และวัตถุดิบอินทรีย์ท้องถิ่น 
 2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 

3. ผู้ผลิตได้รับการพัฒนาความรู้การน าเสนอและนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตที่ตนเองมีและได้ ขยายฐานตลาดลูกค้าผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ 

4. ผู้ประกอบการได้รับรู้ช่องทางการสั่งวัตถุดิบอินทรีย์ที่ดีตามฤดูกาลจากผู้ผลิตโดยตรงผ่านการจับคู่ธุรกิจไม่ต้องผ่านพ่อค้า  
คนกลางจึงลดส่วนต่างด้านราคาได้  

 5. การจัดงานเทศกาลและงานแสดงสินค้าให้เป็นเวทีแสดงผลผลิต สินค้า สามารถสร้างงาน รายได้ทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน  
 6. สร้างองค์ความรู้ให้กับเพื่อพัฒนางานเทศกาลและงานแสดงสินค้าให้กับบุคลากรท้องถิ่น 
 7. ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ คุณประโยชน์ของอาหารพื้นถ่ิน ตระหนักถึงกินกินดี อยู่ดี สุขภาพดี 
(๔.๓) ผลลัพธ์  

กิจกรรมหลักที่ 1  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หรือการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ( Food 

Startup) และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่อาหาร (Wellness Startup) ที่จบหลักสูตรสามารถจัดตั้งธุรกิจหรือสามารถขยายกิจการได้
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

กิจกรรมหลักที่ 2 
1. ทางด้านเศรษฐกิจ เกิดเมืองสุขภาพ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างครบถ้วน สามารถเข้าสู่ระบบตลาดทั้ง  

ในประเทศและต่างประเทศ เสริมสร้างรายได้ประชาชน น าไปสู่รายได้จากการท่องเที่ยวบริการ ด้านสุขภาพ และจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น 

2. ทางด้านสังคม ท าให้เกิดเครือข่าย ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาสังคม และเกิดการพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้
การดูแลสุขภาพ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคคลอย่างน้อย 100 คนและประชาชนได้มีแนวทางในการดูแลสุขภาพและ
ป้องกันการเจ็บป่วย 

3. ทางด้านประชารัฐ เกิดเครือข่ายและการพัฒนาต่อเนื่อง โดยเกิดเครือข่ายการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับนวัตกรรม  
การการดูแลสุขภาพ และการเช่ือมโยงกับธุรกิจตลาดกลาง การให้บริการ และการท่องเที่ยวอื่น ๆ เกิดการสร้างงาน 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 1. สามารถสร้างการรับรู้ถึงวัฒนธรรมการกิน อาหาร และวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ 

2. จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบในการสร้างเครื่องข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ พัฒนาให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นน้ า  
ถึงปลายน้ า 

3. ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายได้ในจังหวัด และมีผู้เข้าร่วมงานจากต่างจังหวัดและต่างประเทศท าให้เกิดการกระจาย
รายได้ในทุกภาคส่วน 

 4. สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือในฐานะแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย มีคุณภาพที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5. สามารถแสดงศักยภาพในการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดงาน การคมนาคม ที่พัก รวมไปถึง

ศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น 
6. เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีถึงศักยภาพของนักธุรกิจท้องถิ่นเพื่อการส่งออกไปสู่ตลาดโลก เป็นเวทีที่ดีในการจับคู่ทางธุรกิจ และ  

มีความเป็นมาตรฐานสากล 
 
 
 



(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก  
1.  ผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Startup) หรือบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ย้ายกลับถิ่นฐาน และนักศึกษาจบใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจที่สามารถน าไปการพัฒนาความสามารถการแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ 
สามารถด าเนินการจัดตั้งธุรกิจ หรือสามารถขยายกิจการได้ 

2.  ธุรกิจด้านอาหารสุขภาพ หรือการบริการอาหารสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถเกิดเครือข่ายในการเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงใหม่  

3.  ช่วยส่งเสริมให้ SME/OTOP มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
4.  ช่วยส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ ให้มีการให้บริการที่มีมาตรฐาน 
5.  ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากร ชุมชน 
6.  สร้างช่องทางการตลาดและการเรียนรู้โดยการเผยแพร่ผ่านเพลตฟอร์มออนไลน์ 
7.  มูลค่าการค้าของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการสร้างและขยายโอกาสด้านการตลาด  
8.  สินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนา รูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ ของตลาด และสามารถแข่งขัน

และเข้าสู่เวทีการค้าสากล 
9.  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน 
เชิงลบ : ไม่มี 

 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส าคัญด้วย)   
 กิจกรรมหลักที่ 1  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1. กิจกรรมวางแผนการด าเนินโครงการ ✓    
2. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  ✓   
3. โปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อ
การฟื้นฟูธุรกิจอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ ไม่ ใ ช่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าห า ร  แ บ บ เริ่ ม ต้ น ให ม่  
(PROGRAM IMPLEMENTATION BEGINS) 

 ✓ ✓  

4. การติดตามและประเมินผลกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ไม่ ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารด้วย
โปรแกรมฟื้นฟูแบบเริ่มต้นใหม่ (Begin Again for 
Food and Wellness Startup) 

   ✓ 

 

 กิจกรรมหลักที่ 2  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1. การสร้างมลูค่าเพิม่สมุนไพรต้นแบบเพื่อใช้ในการ
ผลิตผลิตภณัฑส์ุขภาพ 

    

2. การพัฒนาต้นแบบผลิตภณัฑส์ขุภาพท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล  

    

3. การออกแบบบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑเ์พื่อ 
สร้างมลูค่าเพิ่ม  

      



กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
4 . การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ต้ นแบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานให้แก่ SME/OTOP 
ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  

      

5. การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน
ช่องทางการตลาดดิจิทลั 

      

6. การยกระดับการบริการของผูป้ระกอบการ 
SME/OTOP ด้วยผลติภณัฑ์สุขภาพผ่านกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

      

 

 กิจกรรมหลักที่ 3 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่เริม่ด าเนินการ 
ต.ค.– ธ.ค.63 ม.ค.- มี.ค. 64 เม.ย.– มิ.ย. 64 ก.ค.– ก.ย. 64 

1. กิจกรรม Taste of Lanna     
2. กิจกรรม Lanna FoodEx     

 
(๖) วิธีการด าเนินงาน  
  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  24,660,000 (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ    ม ีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 



(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
(1) มีการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการในปีต่อๆไป 
(2) ในกิจกรรมหลักที่ 2 สมาคมธุรกิจบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมโครงการต่ออาทิเช่น สมาคมไทยล้านนาสปา 

สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา สมาคมการแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ สมาคมการค้า
เครื่องส าอางสมุนไพรล้านนา สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ และชมรมผู้ประกอบการนวดไทยเชียงใหม่ 

(3) ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
(4) การเช่ือมโยงบูรณาการกับโครงการอื่น ในยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ไม่มี 
 
 
 
 
 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด..เชียงใหม่...............................
แผนงาน :บริหารจังหวัด
ผลผลิต :
กิจกรรมหลักท่ี 1
1. ผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารสุขภาพ 
(Food Startup) อย่างน้อย 20 ราย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่อาหาร (Wellness 
Startup) อย่างน้อย 20 ราย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการน าเสนอไอเดียหรือแผนธุรกิจ 
(Pitching) และสามารถน าข้อเสนอแนะ (feedback) จากการฝึกฝน มาพัฒนาปรับปรุง ปรับใช้ในอนาคตให้ดีย่ิงข้ึน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แผนธุรกิจส าหรับการต้ังธุรกิจหรือ ไมล์สโตน (Milestone) หรือ การวางแผนการเงิน 
(financial plan for each stage) จ านวน 40 แผน
3. เกิดการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจอาหารสุขภาพ หรือการบริการด้านอาหารสุขภาพ (Food Startup) และด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่อาหาร (Wellness Startup) จ านวน 1 เครือข่าย

โครงการ : เชียงใหม่เมืองแห่งการเร่ิมต้นธุรกิจ นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
(Chiang Mai : Startup City & Medicopolis )
กิจกรรมหลักท่ี 1 : กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยโปรแกรมฟ้ืนฟูแบบเร่ิมต้นใหม่ (Begin Again for Food and Wellness Startup)

      7,620,000

๑. งบด าเนินงาน
          ค่าใช้จ่าย
                - ค่าจ้างเหมาบริการ          892,000

           49,000 กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 กิจกรรมวางแผนการด าเนินโครงการ
              3,000 ค่าเอกสาร และค่าเบ็ดเตล็ด ประกอบการประชุม ( 30 คน X 1 ชุด X 70 บาท )
            30,000 ค่าอาหารกลางวัน ( 30 คน X 1 ม้ือ X 2 วัน X 500 บาท )
              6,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ( 30 คน X 2 ม้ือ X 2 วัน X 50 บาท )
            10,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานความก้าวหน้า ขนาด A4 พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X 1 งวด X 1000 บาท)
         222,000 กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
            10,000 ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กระดานข่าว (Web Board) หรือเว็บสังคมออนไลน์ (Social Media) (10 เว็บไซต์ x 1,000 บาท)
            60,000 ค่าจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที x 1,000บาท)
            20,000 ค่าจ้างเหมาออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ (1 คร้ัง x 20,000 บาท)
          102,000 ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ช่วงก่อนงานและระหว่างการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 15 วัน (3 จุด x 34,000 บาท)
            20,000 ค่าออกแบบและจัดท าระบบการลงทะเบียนออนไลน์ เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ( 1 ช่องทาง x 20000 )
            10,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานความก้าวหน้า ขนาด A4 พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X 1 งวด X1000 บาท)

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

         621,000 กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 โปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือการฟ้ืนฟูธุรกิจอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร 
แบบเร่ิมต้นใหม่ (PROGRAM IMPLEMENTATION BEGINS

         141,600 1.3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญด้าน Startup เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการด้วยแนวคิดสู่ความส าเร็จจากความ
ล้มเหลว (Fail early to succeed sooner program)

              6,000 ค่าเอกสารประกอบการท า Workshop ระดมสมอง ส าหรับเตรียมประกวด (40 ชุด x 150 บาท )
            20,000 ค่าอาหารกลางวัน ( 40 คน X 1 ม้ือ X 3 วัน X 500 บาท )
            12,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ( 40 คน X 2 ม้ือ X 3 วัน X 50 บาท )
            18,000 ค่าพาหนะวิทยากร ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (3,000 บาท/เท่ียว X 3 คน X 2 เท่ียว(ไป/กลับ))
              7,200 ค่าท่ีพักวิทยากร  (1,200 X 2 วัน X 3 คน)
              8,400 ค่ารถโดยสาร (รถตู้) วิทยากร ( 1 คัน x 3 วัน x 2,800 บาท)
            25,000 ค่าออกแบบและตกแต่งเวทีเปิดตัวโครงการ (25,000 X 1 วัน)
            28,000 ค่าออกแบบ ติดต้ัง และค่าอุปกรณ์โครง (Back Drop) 28,000 บาท  X 1 ชุด
              2,000 ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการ (2000 บาท x 1 วัน)
              5,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 1 คร้ัง X 5000 บาท )
            10,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานความก้าวหน้า ขนาด A4 พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X 1 งวด X 1000 บาท) )
         268,600 1.3.2 กิจกรรมให้ค าแนะน าปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เช่ียวชาญ (Mentoring session) เพ่ือจัดท าแผนธุรกิจส าหรับการต้ังธุรกิจหรือ ไมล์สโตน 

(Milestone) ในการติดตามและประเมินผลดูว่า ผลการด าเนินงานของธุรกิจแต่ละไมล์สโตนเป็นไปตามเป้าหมาย  หรือ การวางแผนการเงิน 
(financial plan for each stage) รวมท้ัง น าเสนอไอเดียหรือแผนธุรกิจ (Pitching) ในรูปแบบการน าเสนอต่อนักลงทุนหรือการแข่งขันชิงรางวัล

          100,000 ค่าอาหารกลางวัน (40 คน X 1 ม้ือ X 5 วัน X 500 บาท)
            20,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (40 คน X 2 ม้ือ X 5 วัน X 50 บาท/ม้ือ)
            36,000 ค่าท่ีพักวิทยากร   (1,200 X 6 ห้อง X 5 วัน)
            33,600 ค่ารถโดยสาร (รถตู้) วิทยากร ( 2 คร้ัง/คน x 6 คน x 2,800 บาท)
            30,000 ค่าพาหนะวิทยากร ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (3,000 บาท/เท่ียว X 5 คน X 2 เท่ียว(ไป/กลับ))
            14,000 ค่าเอกสารประกอบการอบรม  (70 บาท X 40 คน X 5 วัน)
            25,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 5 คร้ัง X 5,000 บาท )
            10,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานความก้าวหน้า ขนาด A4 พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X 1 งวด X 1000 บาท) )
         185,800 1.3.3 กิจกรรม Show Case “Demo day” น าเสนอแผนธุรกิจ พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสุขภาพหรือการบริการด้าน

อาหารเพ่ือสุขภาพ (Food Startup) และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร (Wellness Startup)

            20,000 ค่าอาหารกลางวัน   (40 คน X 1 วัน X 500 บาท/วัน)
              5,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   (50 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท/ม้ือ)
            30,000 ค่าพาหนะวิทยากร/ผู้เช่ียวชาญ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (3,000 บาท/เท่ียว X 5 คน X 2 เท่ียว)
              6,000 ค่าท่ีพักวิทยากรและเช่ียวชาญ  (1,200 X 1 วัน X 5 คน)
            30,000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนักลงทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (3,000 บาท/เท่ียว  X 5 คน x 2 เท่ียว (ไป/กลับ))
              5,000 ค่าจัดหาและรวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานการเจรจาจับคู่ธุรกิจ  (5 ราย X 1000 บาท/ราย)
              2,800 ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา (40 ชุด X 70 บาท)

 



    

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

            15,000 ค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเสียง พร้อมผู้ควบคุม (15,000 x 1 วัน )
            30,000 ค่าออกแบบและตกแต่งเวที กิจกรรม Show case "Demo Day" (30,000 X 1 วัน)
              2,000 ค่าจัดหาพิธีกรด าเนินรายการ (2,000 บาท x 1 วัน)
            25,000 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Networking (50 คน X 500 บาท x 1 คร้ัง)
              5,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 1 คร้ัง X 5,000 บาท )
            10,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานความก้าวหน้า ขนาด A4 พร้อมดีวีดี ( 10 ชุด X 1 งวด X 1000 บาท) )
           25,000 กิจกรรมย่อยท่ี 1.3.4 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ใช่

ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยโปรแกรมฟ้ืนฟูแบบเร่ิมต้นใหม่ (Begin Again for Food Startup and Wellness Startup)
            20,000 ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจัดท าเป็นรูปแบบรายงาน พร้อมภาพประกอบ 4 สี ขนาด A4 จ านวน 10 เล่ม DVD จ านวน 10 ชุด (2000 บาท  X

 10 ชุด)
              5,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ( 1 คร้ัง X 5,000 บาท )

2.1.ค่าท่ีปรึกษา       6,728,000
          720,000 1. ผู้จัดการโครงการ 1 คน (ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การเงินการบัญชี/ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี) (1 X

 100,000 x 7.2 man month )

1,368,000 2. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 2 คน (ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การเงินการบัญชี/ICT   ประสบการณ์ 5-10 
ปี) (2 x 95,000 x 7.2 Man-month )

1,140,000 3. ท่ีปรึกษา 2 คน (ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การเงินการบัญชี/ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี) ( 2 x 
95,000 x 6  man month )

900,000 4. ท่ีปรึกษา 2 คน (ปริญญาโท วุฒิการศึกษาการเงินการบัญชี/บริหารธุรกิจ/ICT/วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ 5-10 ปี) ( 2 x 75,000
 x  6  man month )

2,000,000 5. ท่ีปรึกษา (Mentor) 8 คน (ปริญญาโท วุฒิการศึกษาการเงินการบัญชี/บริหารธุรกิจ/ICT/วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ 5-10 ปี)  
ประสบการณ์ 5-10 ปี) (8 x 100,000 x 2.5 man month)

480,000 6. บุคลากรสนับสนุน (2 x 30,000 x 8 man month )
120,000 7. เลขานุการ (3 x 15,000 x 8 man month )

 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด......เชียงใหม่...........................
แผนงาน :บริหารจังหวัด

ผลผลิต : 
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา จ านวน 12 ผลิตภัณฑ์
2. SME/OTOP ท่ีเก่ียวข้องกับการบริการสุขภาพไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 20 แห่ง
3. บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน 100 คน

โครงการ : เชียงใหม่เมืองแห่งการเร่ิมต้นธุรกิจ นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
(Chiang Mai : Startup City & Medicopolis )

กิจกรรมหลักท่ี 2 : กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพของ SME/OTOP สู่มาตรฐานสากล  5,040,000         
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสมุนไพรต้นแบบเพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๑. งบด าเนินงาน 700,000            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 700,000            
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 450,000            
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 450,000            

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 250,000            

  (๑๐) วัสดุวิทยาศาสตร์ 250,000            

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
๑. งบด าเนินงาน 1,833,500         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,833,500          
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,833,500         
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,833,500          

กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
๑. งบด าเนินงาน 495,000            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 495,000            
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 495,000            
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 495,000            

 -ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารมาตรฐานส าหรับพัฒนาสารสกัดสมุนไพรท้องถ่ินให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 250,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับคลินิกแพทย์แผนไทยจากสารสกัดท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ศึกษาความคงตัว ทดสอบการ
ระคายเคือง 450,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพน  ามันนวด จากสารสกัดท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ศึกษาความคงตัว ทดสอบการระคายเคือง 
450,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสปา จากสารสกัดท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 450,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 483,500 บาท

 -ค่าจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 12 ผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

 -ค่าจ้างเหมาจัดหาและเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรท้องถ่ิน 60,000 บาท
 -ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสารสกัดหยาบสมุนไพรท้องถ่ิน 140,000 บาท
 -ค่าจ้างเหมาทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสารสกัดสมุนไพรท้องถ่ิน 250,000 บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้มาตรฐานให้แก่ SME/OTOP 
ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑. งบด าเนินงาน 245,650            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 245,650            

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 72,000              
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 72,000               

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 173,650            
  (๑)  ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 16,900               

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 108,750            

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 48,000               

จ านวน 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 1,200 บาท = 14,400 บาท
จ านวน 6 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาทx 4 ครั ง = 43,200 บาท
จ านวน 1 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาทx 4 ครั ง = 14,400 บาท

 -ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 2 ห้อง X 1,450 บาท = 2,900 บาท
 -ค่าพาหนะของวิทยากร  จ านวน 2 คน X 7,000 บาท = 14,000 บาท

 -ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีอบรม 3,000 บาทx4 ครั ง = 12,000 บาท
 -ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุมทั ง 4 ครั ง = 12,000 บาท
  -ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิตทั ง 4 ครั ง= 84,750 บาท

ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมวิทยากรและคณะท างาน  30 คนx 300 บาทx 4 วัน= 36,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าอบรมวิทยากรและคณะท างาน จ านวน 30 คนx 2 มื อx 50 บาทx 4 วัน = 12,000 บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล

๑. งบด าเนินงาน 755,850            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 755,850            

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 755,850            

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 755,850            

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล

-ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร 260,850 บาท  โดยมีขอบเขตของงานคือ จัดอบรมจ านวน 3 วัน
1. จัดหาและออกหนังสือเชิญวิทยากรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีจัดอบรมอย่างน้อย 3 ท่าน / เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 50 คน พร้อมทั งมีหลักฐานตอบรับการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมอบรม / เชิญส่ือมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์และท าข่าว เป็น
จ านวนเงิน 35,000 บาท
2. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน / พิธีกร / เจ้าหน้าท่ีบริการ / การบันทึกภาพกิจกรรมทั งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว และจัดเตรียมห้องอบรมท่ีมี
ความจุไม่น้อยกว่า 60 คน จ านวน 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องอบรม มีเอกสารประกอบการอบรมและเตรียมใบประกาศเกียรติ
บัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด รวมทั งจัดรถตู้รับ-ส่งวิทยากรในระหว่างการอบรมทั ง 3 วัน และกิจกรรมอ่ืนๆตามสมควร  เป็น
จ านวนเงิน 50,000 บาท
3. จัดท ารายงานสรุปผลการอบรม จ านวน 3 ฉบับ พร้อมรายงานท่ีบันทึกอยู่ในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) จ านวน 2 ชุด เป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาท
4. รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการจัดอบรม เป็นจ านวนเงิน 170,850 บาท 
 4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน x 6 ช่ัวโมง x 1200 บาท x 3 วัน = 64,800 บาท
 4.2 ค่าท่ีพักวิทยากร   จ านวน 3 คน x 3 คืน X 1,450 บาท = 13,050 บาท
  4.3 ค่าพาหนะของวิทยากร  จ านวน 3 คน X 7,000 บาท = 21,000 บาท 
 4.4 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและวิทยากร จ านวน 60 คน x 300 บาท x 3 วัน = 54,000 บาท
 4.5 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร จ านวน 60 คน x 50 บาท x 2 มื อx 3 วัน = 18,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 495,000 บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.6 การยกระดับการบริการของผู้ประกอบการ SME/OTOP ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ

1,010,000         

กิจกรรมย่อยท่ี 1.6.1 การยกระดับการบริการนวดส าหรับผู้สูงอายุ ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๑. งบด าเนินงาน 427,000            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 427,000            

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 427,000            

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 427,000             -ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร 367,000 บาท   โดยมีขอบเขตของงานคือ จัดอบรมจ านวน 5 วัน
1. จัดหาและออกหนังสือเชิญวิทยากรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีจัดอบรมอย่างน้อย 3 ท่าน / เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 50 คน พร้อมทั งมีหลักฐานตอบรับการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมอบรม / เชิญส่ือมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์และท าข่าว เป็น
จ านวนเงิน 35,000 บาท
2. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน / พิธีกร / เจ้าหน้าท่ีบริการ / การบันทึกภาพกิจกรรมทั งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว และจัดเตรียมห้องอบรมท่ีมี
ความจุไม่น้อยกว่า 60 คน จ านวน 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องอบรม มีเอกสารประกอบการอบรมและเตรียมใบประกาศเกียรติ
บัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด รวมทั งจัดรถตู้รับ-ส่งวิทยากรในระหว่างการอบรมทั ง 5 วัน และกิจกรรมอ่ืนๆตามสมควร  เป็น
จ านวนเงิน 60,000 บาท
3. จัดท ารายงานสรุปผลการอบรม จ านวน 3 ฉบับ พร้อมรายงานท่ีบันทึกอยู่ในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) จ านวน 2 ชุด เป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาท
4. รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการจัดอบรม เป็นจ านวนเงิน 267,000 บาท
 4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากร 3 คน x 3 ช่ัวโมง x 1200 บาท x 5 วัน= 54,000 บาท
       วิทยากร 3 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท x 5 วัน= 27,000 บาท
 4.2 ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 6 คน X 800 บาท x 5 คืน  = 24,000 บาท
 4.3 ค่าพาหนะของวิทยากร  จ านวน 6 คน X 7,000 บาท = 42,000 บาท 
 4.4 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและวิทยากร 60 คน x 300 บาท x 5 วัน = 90,000 บาท
 4.5 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร 60 คน x 50 บาท x 2 มื อx 5 วัน = 30,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต 60,000 บาท

ค่าจ้างเหมายกระดับการบริการนวดส าหรับผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.6.2 การยกระดับการบริการนวดอัตลักษณ์ล้านนา (นวดตอกเส้น) ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๑. งบด าเนินงาน 583,000            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 583,000            
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 583,000            ค่าจ้างเหมายกระดับบริการนวดอัตลักษณ์ล้านนา (นวดตอกเส้น) ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 583,000             -ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร 514,950 บาท     โดยมีขอบเขตของงานคือ จัดอบรมจ านวน 7 วัน

1. จัดหาและออกหนังสือเชิญวิทยากรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีจัดอบรมอย่างน้อย 3 ท่าน / เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 50 คน พร้อมทั งมีหลักฐานตอบรับการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมอบรม / เชิญส่ือมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์และท าข่าว เป็น
จ านวนเงิน 35,000 บาท
2. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน / พิธีกร / เจ้าหน้าท่ีบริการ / การบันทึกภาพกิจกรรมทั งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว และจัดเตรียมห้องอบรมท่ีมี
ความจุไม่น้อยกว่า 60 คน จ านวน 1 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องอบรม มีเอกสารประกอบการอบรมและเตรียมใบประกาศเกียรติ
บัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด รวมทั งจัดรถตู้รับ-ส่งวิทยากรในระหว่างการอบรมทั ง 7 วัน และกิจกรรมอ่ืนๆตามสมควร  เป็น
จ านวนเงิน 70,000 บาท
3. จัดท ารายงานสรุปผลการอบรม จ านวน 3 ฉบับ พร้อมรายงานท่ีบันทึกอยู่ในยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) จ านวน 2 ชุด เป็นจ านวนเงิน 
5,000 บาท
4. รับผิดชอบค่าตอบแทนและค่าใช้สอยในการจัดอบรม เป็นจ านวนเงิน 404,950 บาท
 4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร วิทยากร 5 คน x 3 ช่ัวโมง x 1200 บาท x 7 วัน= 126,000 บาท
        วิทยากร 1 คน x 3 ช่ัวโมง x 1200 บาท x 7 วัน= 25,200 บาท
 4.2 ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน 5 คน X 1,450 บาท x 7 คืน  = 50,750 บาท
 4.3 ค่าพาหนะของวิทยากร  จ านวน 5 คน X 7,000 บาท = 35,000 บาท 
 4.4 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและวิทยากร 60 คน x 300 บาท x 7 วัน = 126,000 บาท
 4.5 ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร 60 คน x 50 บาท x 2 มื อx 7 วัน = 42,000 บาท
'- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมวัสดุสาธิต 68,050 บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ  ปี ๒๕64  ปี ๒๕65 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)  (ถ้ามี)

จังหวัด เชียงใหม่.................................
แผนงาน : บริหารจังหวัด

ผลผลิต : 
(1) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาหารล้านนา และวัตถุดิบอินทรีย์ท้องถ่ิน 
(2) สร้างความเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
(3) ผู้ผลิตได้รับการพัฒนาความรู้การน าเสนอและนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตท่ีตนเองมีและได้
ขยายฐานตลาดลูกค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
(4) ผู้ประกอบการได้รับรู้ช่องทางการส่ังวัตถุดิบอินทรีย์ท่ีดีตามฤดูกาลจากผู้ผลิตโดยตรงผ่านการ
จับคู่ธุรกิจไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางจึงลดส่วนต่างด้านราคาได้
(5) การจัดงานเทศกาลและงานแสดงสินค้าให้เป็นเวทีแสดงผลผลิต สินค้า สามารถสร้างงาน
รายได้ท้ังผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน 
(6) สร้างองค์ความรู้ให้กับเพ่ือพัฒนางานเทศกาลและงานแสดงสินค้าให้กับบุคลากรท้องถ่ิน
(7) ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ คุณประโยชน์ของอาหารพ้ืนถ่ิน ตระหนักถึงกินกินดี อยู่ดี สุขภาพดี

โครงการ : เชียงใหม่เมืองแห่งการเร่ิมต้นธุรกิจ นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
(Chiang Mai : Startup City & Medicopolis )

            12,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 3 : กิจกรรม Taste of Lanna กินดีอยู่ดีวิถีล้านนา               6,000,000
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 : กิจกรรม Taste of Lanna กินดีอยู่ดีวิถีล้านนา
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               6,000,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน                    50,400
  (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ                     12,000  -ค่าตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง

                    38,400  -ค่าตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง
 1.1.2 ค่าใช้สอย               5,949,600
          (1) ค่าจ้างเหมาบริการ               2,938,960  ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม Taste of Lanna
       - เชิญ โรงแรม ร้านอาหารในเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือ ท้ังร้านในโรงแรม ร้านเด่ียว และ street food เข้าร่วมงาน 

โดยมีเมนูเด่นของร้าน ให้บริการในราคาเดียวกัน หรือ ชุดเมนู ในราคาพิเศษ โดยใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในท้องถ่ิน พืชผักพ้ืนบ้าน
 ดัดแปลงเป็นเมนูสากล และแนว Michelin Star

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ  ปี ๒๕64  ปี ๒๕65 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)  (ถ้ามี)

งบประมาณ

 - เมนูอาหารของทุกร้าน จะเน้นการใช้ผลผลิตอินทรีย์ในท้องถ่ินมาเป็นวัตถุดิบหลัก พร้อมบอกเล่าเร่ืองราวการเดินทาง
ของอาหาร (Food Journey) ต้ังแต่ต้นน้ า คือผู้ผลิต กลางน้ า คือ ผู้ให้บริการด้านการคัดและจัดส่งผลผลิต และปลายน้ า 
คือผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ท่ีส่งมอบอาหารให้กับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการส่ือสารเร่ืองการลดการใช้พลังงาน 
การผลิตคาร์บอน และการน าเสนอรสชาติท่ีแท้และด้ังเดิมของอาหารล้านนาแท้ๆ

 - การจัดม้ืออาหารพิเศษรูปแบบโต๊ะยาว (long table dining) กับอาหารเต็มคอร์สท่ีสร้างสรรค์โดยเชฟมีช่ือเสียงหลาย
ท่าน น าเสนอวัตถุดิบพืชผักพ้ืนบ้านผ่านเมนูสร้างสรรค์ผสมผสาน เพ่ือแสดงศักยภาพของโรงแรมร้านอาหารในการจัดเล้ียง
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีแปลกใหม่ตามธีมท่ีหลากหลาย

 - การบอกเล่าเร่ืองราวการเดินทางของอาหาร (Food Journey) โดยเสนอแพกเกจการเย่ียมชมแหล่งผลิต (farm visit) 
และการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีแหล่งวัตถุดิบ

 - จัดน าร่อง ๓ วันในช่วงสุดสัปดาห์ ช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว ท่ีมีผลผลิตพ้ืนถ่ินตามธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์
 - งานแถลงข่าวการจัดงานโดยเชิญส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีมาร่วมงาน
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆท้ังส่ือในพ้ืนท่ี ส่ือในประเทศ และส่ือต่างประเทศ

       (2) ค่าเช่าสถานท่ีจัดงาน               3,000,000
      (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม                    10,640  - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ี

                    10,640 จ านวน 7 คนๆ ละ  190 บาท  8  คร้ัง
กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 :  กิจกรรม Lanna FoodEx               6,000,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               6,000,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน                    50,400
  (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ                     12,000  -ค่าตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง

                    38,400  -ค่าตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย               5,949,600
         (1) ค่าจ้างเหมาบริการ                2,938,960 จ้างเหมาจัดกิจกรรม Lanna FoodEx

โดยการจัดงาน “Lanna FoodEx” งานแสดงสินค้าด้านอาหารในล้านนา เพ่ือแสดงศักยภาพของเชียงใหม่
ในฐานะเจ้าภาพผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศและภูมิภาค พร้อมท้ังเน้นย้ าถึงจังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ในงาน “Lanna FoodEx” มีกิจกรรม ดังน้ี
  -	งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานโดยเชิญส่ือในพ้ืนท่ีมาร่วมงาน
  - การจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารอินทรีย์ อาหารปลอดภัย เน้นการเจรจาธุรกิจ
  - Business to Business ๒ วัน และ Business to Customers ๒ วัน
  - จัดเวทีการเจรจาธุรกิจเชิญผู้ซ้ือจากกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มา ๕๐ ราย
  - เชิญผู้ขายจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า มาจัดแสดงสินค้า



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ  ปี ๒๕64  ปี ๒๕65 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)  (ถ้ามี)

งบประมาณ

  - ประชาสัมพันธ์ครอบคลุมจีน กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
  - การน าเสนอเร่ืองรสชาติของวัตถุดิบพ้ืนบ้าน คุณประโยชน์ ฯลฯ
  -  การประชาสัมพันธ์งานผ่านส่ือทุกช่องทางท้ังส่ือในพ้ืนท่ี ส่ือในประเทศ และส่ือต่างประเทศ

       (2) ค่าเช่าสถานท่ีจัดงาน               3,000,000
       (3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม                    10,640  - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ี

                    10,640 จ านวน 7 คนๆ ละ  190 บาท  8  คร้ัง

หมายเหตุ : ขอถ่ัวจ่ายทุกกิจกรรมภายในโครงการ



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา 

และอัตลักษณ์ล้านนา 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 7 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Next Chiang 

Mai With Creative Economy) 
2. งบประมำณ 28,750,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative 
Innovation)  
5,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 
8,000,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดงาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition 
3,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition 
3,000,000 บาท 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้า 
ที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ 
9,750,000 บาท 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรพลิกโฉมเชียงใหม่ด้วยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy) 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

 

(9) 
 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ  7 

ชื่อโครงการ  : โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai With Creative Economy) 
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation)  วงเงิน 5,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง      วงเงิน 8,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดงาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition     วงเงิน 3,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition     วงเงิน 3,000,000 บาท 
กิจกรรมหลกัที่ 5 ส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑจ์ังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้าท่ีมีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

จังหวัดเชียงใหม่         วงเงิน 9,750,000  บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา 
แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต และเชื่อมโยงการผลิตสู่สากล 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  สถานที่ติดต่อ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
หมายเลขโทรศัพท์ 053-112316  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวดั) 
จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) โดยหนึ่งในประเด็นส าคัญ คือ การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เป็นภาคส่วนที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะเป็น
แรงขับเคลื่อนขีดความสามารถให้ประเทศก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังและสามารถแข่งขันได้ ในเวทีโลกได้อย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบาย  
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการน าข้อได้ เปรียบ เช่น  
ความหลากหลายของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้สามารถแข่งขันได้ 
ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรม และ SMEs เป้าหมาย มุ่งเน้นในด้าน
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาและยกระดับความเป็นมาตรฐาน (Standard) และเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการ โดยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรม (Innovation) ผสมผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : เมื่อพิจารณาในบริบทของท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ต่อยอดในการผลิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อเช่ือมโยงสู่ตลาด
เป้าหมายอย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่น มีคุณค่าและมูลค่า โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ตลอดจนสามารถสร้างเรื่องราว
เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งเป็นต าแหน่งการพัฒนาใหม่ (New Positioning) ของจังหวัดได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ ยังมีความพยายามของทุกภาคส่วนที่เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน
ระดับประเทศ โดยดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและมีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละจังหวัดเพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดให้เกิดการลงทุน 

และจากข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแม้ด้านปัจจัยการผลิตจะมี  
ข้อได้เปรียบ คือ แรงงานมีฝีมือ มีรากฐานทางวัฒนธรรม แต่ข้อด้อยคือพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างชาติ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย แรงงานมีระดับ
การศึกษาต่ า และขาดนักออกแบบที่มีคุณภาพ ส่วนด้านกลยุทธ์โครงสร้างขององค์กรและสภาวะการแข่งขัน มีข้อได้เปรียบคือ มีกลยุทธ์  
การผลิต มีกลยุทธ์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีการแข่งขันสูงด้านรูปแบบและคุณภาพ แต่มีข้อด้อยคือขาดความรู้ทางด้านการตลาด
และการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งขาดทัศนคติในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ 

 ดังนั้น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการท าธุรกิจสูง แต่ยังขาดการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน การส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และ 
ออฟไลน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและตรงกับความต้องการของตลาด การน าเสนอเรื่องราวของความเป็นล้านนาผ่านมุมมอง
ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและการออกแบบที่มีลักษณะพิเศษ การเพื่อสร้างความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในภูมิภาค
เชื่อมโยงสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพต่อไป 



ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) :  
มีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจาก 
1. ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จ านวนมากมีการแข่งขันด้วยการลอกเลียนแบบและตัดราคา เพราะยังขาด  

องค์ความรู้ในการสร้างผลงานท่ีมีอัตลักษณ์ของตนเอง และขาดความรู้ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งขาดทัศนคติในการ
พัฒนาตนเองและธุรกิจ 

2. ขาดการส่งเสริมด้านนวัตกรรมให้ธุรกิจท่ียังมีศักยภาพในกลุ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  
1. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรม 
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  

สู่ตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างฐานความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์การตลาด 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ     1     ปี   เริ่ม ตุลาคม 2564  สิ้นสุด  กันยายน 2565  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :   จังหวัดเชียงใหม่  
 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี : นักธุรกจิ นักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด  
กิจกรรมหลักที่ 1  
1. จ านวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ราย 
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมหลักที่ 2 
๑. สินค้าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่ีรู้จัก มียอดจ าหน่ายและการสั่งซื้อในงาน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมหลักที่ 3 
1. มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน“Chiang Mai Gastronomy Exhibition” จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย ไม่น้อยกว่า 4 วัน 1 ครั้ง 
2. ผู้ประกอบการไดร้ับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดไม่น้อยกว่า 50 ราย 
กิจกรรมหลักที่ 4 
1. มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน “Chiang Mai Premium Coffee Exhibition ” จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย ไม่น้อยกว่า 4 วัน    

1 ครั้ง   
2. ผู้ประกอบการได้รับการเช่ือมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดไม่น้อยกว่า 50 ราย 
กิจกรรมหลักที่ 5 
๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนที่เข้า

ร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
 
 
 



 (๔.๒) ผลผลิต 
กิจกรรมหลักที่ 1 
1. จ านวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ราย 
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมหลักที่ 2 
1. สินค้าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่ีรู้จัก มียอดจ าหน่ายและการสั่งซื้อในงาน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
กิจกรรมหลักที่ 3 
1. เกิดงาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition ผู้ประกอบการได้รับการเช่ือมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 50 ราย 
กิจกรรมหลักที่ 4 
1. เกิดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition ผู้ประกอบการได้รับการเช่ือมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด 

ไม่น้อย กว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย 
กิจกรรมหลักที่ 5 
๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า  10 ล้านบาท 
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

 (๔.๓) ผลลัพธ์  
กิจกรรมหลักที่ 1 
1. ร้อยละ 70 ของจ านวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
กิจกรรมหลักที่ 2 
๑. มูลค่าการค้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น 
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางด้านการตลาด ทั้งสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักที่ 3 
1. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่ารวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท 

(ภายใน 5 ปี) 
กจิกรรมหลักที่ 4 
1.มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่ารวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท 

(ภายใน 5 ปี) 
กิจกรรมหลักที่ 5 
๑. มูลค่าการค้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น 
2. ศักยภาพของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP SMEs Chiang Mai Brand สินค้าที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

จังหวัดเชียงใหม่  มีการพัฒนา และมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 
 (๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : 
1. มูลค่าการค้าการลงทุนของธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมีการขยายตัว 
2. เศรษฐกิจในจังหวัดเกิดการขยายตัว และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น 
เชิงลบ :  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส าคัญด้วย)          

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
กิจกรรมหลกัที่ 1 ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรม
สร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation) 
1.1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
1.2 รับสมัครวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 100 ราย และคัดเลือก 

ให้เหลือ ไม่น้อยกว่า 50 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม  
1.3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต  

การสร้างนักออกแบบที่มีคุณภาพ ความรู้ทางด้าน
การตลาดและการส่งเสริมการตลาด รวมทั้งทัศนคติใน
การพัฒนาตนเองและธุรกิจ และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
ใหก้ับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ 
1.3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้

ได้แนวคิด (Ideation) ในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ ชัดเจน การสร้างนักออกแบบที่ 
มีคุณภาพ และความรู้ทางด้านการตลาดและ 
การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งทัศนคติในการ
พัฒนาตนเองและธุรกิจ 

1.3.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ต่างภูมิภาค) ที่ 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

1.4. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะรายเพื่ อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ไม่น้อยกว่า 
50 ผลิตภัณฑ์ 

1.5. จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิด
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดการด าเนินธุรกิจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 

✓ 
 

   
 

กิจกรรมหลกัที่ 2 ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์
เสมือนจริง 
2.1 ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง 

✓ 
 

  
 

 

กิจกรรมหลกัที่ 3 จัดงาน Chiang Mai Gastronomy 
Exhibition 
3.1 จัดงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม

อาหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและ
เกษตรแปรรูป จ านวน 1 ครั้ง โดยมีวิสาหกิจเข้าร่วม  
ไม่น้อยกว่า 50  ราย 

3.2. จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini Exhibition 
ภายในงานเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุน
แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับประเทศ 

3 .3 . จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภ ายในงานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในระดับประเทศหรือระดับ
สากล 

 ✓   



กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
กิจกรรมหลกัที่ 4 จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee 
Exhibition 
4.1 เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประกอบด้วย กรอบ

แนวคิดในการด าเนินงาน การบริหารงาน การประชาสัมพันธ ์
และการประเมินผลและการจัดท ารายงาน 

4 .2  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับสมัครเกษตรกร
ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ เข้าร่วม
กิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่ เหมาะสมและ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/
กิจการ 

4.3 คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
กาแฟช้ันคุณภาพ (Chiang Mai Premium Coffee 
Exhibition) จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/กิจการ 

4.4 จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition  
ไม่น้อยกว่า 4 วัน 1 ครั้ง                  

4 .5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน งาน Chiang Mai 
Premium Coffee Exhibition 

 ✓   

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด 
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ 
5.1 การด าเนินการรับสมัคร การคัดเลือก เพื่อให้ได้รับตรา

สัญลักษณ์ Pr0vince Brand (Chiang Mai Brand) 
5.2 จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์

จังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพ และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในจังหวัด /
กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/ภูมิภาคต่างๆ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 
50 คูหา 

5.3 เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ เช่น 
งาน Thaifex, งาน Style, งานที่จัดโดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น  จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 
20  คูหา 

 ✓   

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  28,750,000. - บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ    มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 
 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
(1) มีการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ  

ในปีต่อๆไป 
 

(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
ไม่ม ี



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด เชียงใหม่
ผลผลิต :
1. จ านวนวิสาหกิจท่ีได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อย
กว่า 50 ราย
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 
ผลิตภัณฑ์

โครงการ : พลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative 
Economy)

-                     

กิจกรรมหลักท่ี 1 : ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative 
Innovation)

5,000,000          

๑. งบด าเนินงาน 5,000,000          
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,000,000          
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 5,000,000          
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 127,085             1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

4,000                  - ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมวางแผนการด าเนินงาน) (20 คน X 1 ม้ือ X 1 คร้ัง X 200 บาท)
1,400                  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ประชุมวางแผนการด าเนินงาน)  (20 คน X 2 ม้ือ X 1 คร้ัง X 35 บาท)
1,400                  - ค่าเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการด าเนินงาน (20 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)

20,000                - ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บเพจตลอดโครงการ (10 เว็บไซต์/เว็บเพจ X 2,000 บาท)
60,000                - ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR (60 วินาที X 1 คร้ัง X 1,000 บาท)
20,000                - ค่าจัดท าช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์เพ่ือรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ( 1 ช่องทาง X 20,000 บาท)
20,000                - ค่าออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ (1 คร้ัง X 20,000 บาท)

285                     - ค่าผลิตโปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 1 หน้า  (100 แผ่น X 2.85 บาท)
7,615                 2. รับสมัครวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 100 ราย และคัดเลือกให้เหลือ ไม่น้อยกว่า 50 ราย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
4,000                  - ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจ) (20 คน X 1 ม้ือ X 1 คร้ัง X 200 บาท)
1,400                  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (คณะกรรมการคัดเลือก วิสาหกิจ)  (20 คน X 2 ม้ือ X 1 คร้ัง X 35 บาท)
1,400                  - ค่าเอกสารประกอบการคัดเลือก (20 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)

815                     - ค่าเบ็ดเตล็ด (1 คร้ัง X 815 บาท)

งบประมาณ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1,334,400          3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนารูปแบบการผลิต การสร้างนักออกแบบท่ีมีคุณภาพ ความรู้ทางด้านการตลาดและการ
ส่งเสริมการตลาด รวมท้ังทัศนคติในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย

731,900             3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้ได้แนวคิด (Ideation) ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีชัดเจน การ
สร้างนักออกแบบท่ีมีคุณภาพ และความรู้ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด รวมท้ังทัศนคติในการพัฒนาตนเอง
และธุรกิจ

180,000              - ค่าอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าท่ี)  (60 คน X 1 ม้ือ X 6 วัน X 500 บาท)
36,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าท่ี)  (60คน X 2 ม้ือ X 6 วันX 50 บาท)

3,500                  - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (50 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)
259,200              - ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน X 6 วัน X 6 ช่ัวโมง X 1,200 บาท)
180,000              - ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบิน) (6 คน X 6 คร้ัง X 2 เท่ียว X 2,500 บาท)

43,200                - ค่าท่ีพักวิทยากร (6 คน X 6 วัน  X 1,200 บาท)
30,000                - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (6 วัน X 5,000 บาท)

602,500             3.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ต่างภูมิภาค) ท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 
(ศึกษาดูงาน 2 วัน ถอดบทเรียน 1 วัน)

378,000              - ค่าอาหารครบทุกม้ือ (วิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ี) (60 คน X 3 ม้ือ X 3 วัน X 700 บาท)
18,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ี) (60 คน X 2 ม้ือ X 3 วัน X 50 บาท)

3,500                  - ค่าเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน (50 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)
63,000                 - ค่าเช่าพาหนะ (รถตู้) (7 คัน X 3 วัน X 3,000 บาท)

5,000                  - ค่าเบ็ดเตล็ด (1 คร้ัง X 5,000 บาท)
135,000              - ค่าท่ีพัก (วิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ี) (60 คน X 3 วัน X 750 บาท)

3,410,200          4. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเฉพาะรายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์
6,000                  - ค่าอาหารกลางวัน (ประชุมเตรียมความพร้อมและก ากับติดตามการให้ค าปรึกษาแนะน า) (15 คน X 1 ม้ือ X 2 คร้ัง X 200 

บาท)

2,100                  - ค่าอาหารว่าง (ประชุมเตรียมความพร้อมและก ากับติดตามการให้ค าปรึกษาแนะน า) (15 คน X 2 ม้ือ X 2 คร้ัง X 35 บาท)

2,100                  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (15 คน X 1 ชุด X 2 คร้ัง X 70 บาท)
3,000,000           - ค่าจ้างเหมาให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผู้เช่ียวชาญ 1 คน ต่อ วิสาหกิจ 5 ราย รายละ 5 Man/days)  (10 

คน X 25 Man/days X 6 ช่ัวโมง X 2,000 บาท)

400,000              - ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมพร้อมจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  (50 ผลิตภัณฑ์ X 8,000 บาท)

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

120,700             5. จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนแนวคิดการด าเนินธุรกิจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ จ านวน 1 คร้ัง 1 วัน

30,000                - ค่าอาหารกลางวัน (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (60 คน X 1 ม้ือ X 1 วัน X 500 บาท)
6,000                  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วิสาหกิจ วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (60 คน X 2 ม้ือ X 1 วัน X 50 บาท)
3,600                  - ค่าท่ีพักวิทยากร (3 คน X 1 วัน  X 1,200 บาท)
3,500                  - ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา  (50 คน X 1 ชุด X 1 คร้ัง X 70 บาท)

21,600                - ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน X 1 วัน X 6 ช่ัวโมง X 1,200 บาท)
15,000                - ค่าพาหนะวิทยากร (เคร่ืองบิน) (3 คน X 1 คร้ัง X 2 เท่ียว X 2,500 บาท)

1,000                  - ค่าเบ็ดเตล็ด (1 คร้ัง X 1,000 บาท)
6,000                  - ค่าจัดท ารายงานเบ้ืองต้น (20 ชุด X 300 บาท)

10,000                - ค่าจัดท ารายงานฉบับกลาง (20 ชุด X 500 บาท)
24,000                - ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (20 ชุด X 1,200 บาท)

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัดเชียงใหม่ 8,000,000

โครงการ : พลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy) 8,000,000     

กิจกรรมหลักท่ี 2 : ส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
๑. งบด าเนินงาน 8,000,000

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 60,400

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000

  (๒)  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 12,000
38,400

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 7,900,000
  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 7,900,000

 - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการท่ีต้องการท าการค้าผ่านระบบ e-commerce
 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดแคมเปญประชาสัมพันธ์
 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Digital Transformation และเทคโนโลยี

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 39,600         
  (๑)  วัสดุส านักงาน 9,600            
  (2)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000         
  (3)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,000         
 หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมในโครงการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ค าช้ีแจง

จ านวน  5  คนๆ ละ 10 วัน วันละ 200 บาท
จ านวน  1 คนๆ ละ 1,500 บาท จ านวน 4 คณะฯ ( 2 คร้ัง)
จ านวน  4 คนๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 4 คณะฯ ( 2 คร้ัง)

 - ออกแบบ/จัดท า หน้าเวปไซด์ E-Commerce 
 - ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดท าระบบห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง

ค่าจ้างจัดงาน “มหกรรมสินค้าและบริการเชียงใหม่ออนไลน์เสมือนจริง”(Virtual Trade Show)

 - ประสาน/เชิญ/ประชุม ผู้เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียง 
 - ประสาน/เชิญ/ประชุมผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง
 - จัดท าเอกสาร/ ส่ือประชาสัมพันธ์
 - จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ จ านวน 1 คร้ัง

 - จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ  จ านวน 1 คร้ัง

 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565

จังหวัดเชียงใมม่ 3,000,000         

กิจกรรมย่อย: สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
๑. งบด าเนินงาน 3,000,000         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000,000         

35,400              1. เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน การบริหารงาน การประชาสัมพันธ์ และ
การประเมินผลและการจัดท ารายงาน

20,000               ค่าจัดท าและน าเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

10,000               ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (20 คน x 1 ม้ือ x 500 บาท)

2,000                 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (20 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)

2,000                 ค่าเอกสารประกอบการน าเสนอ (20 ชุด x 100 บาท)

1,400                 ค่าวัสดุอุปกรณ์
90,000              2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครเกษตรกรผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม 

ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ ท่ีเหมาะสมและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/กิจการ

20,000                ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บบอร์ดตลอดโครงการ ( 10 เว็บไซต์ X 2,000 บาท )
30,000               ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ความยาว 30 วินาที

5,000                 ค่าออกแบบและผลิตแผ่นพับ ขนาด A3 พับคร่ึงเป็น A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พร้อมเผยแพร่ ( 500 ใบ X10 บาท)
5,000                 ค่าออกแบบและผลิตโปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 1 หน้า พร้อมเผยแพร่ ( 500 ใบ X 10 บาท )

10,000               ค่าผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 คร้ัง X 10,000 บาท )
20,000               ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ (เขตต่างจังหวัด ระบบ FM) ( 20 คร้ัง X 1000 บาท )
24,000              3. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/กิจการ
12,000                ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (10 คน x 1,200 บาท)
10,000                ค่าอาหารกลางวัน (กรรมการและเจ้าหน้าท่ี) (20 คน x 500 บาท)

2,000                  ค่าอาหารว่าง (กรรมการและเจ้าหน้าท่ี) (20 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

กิจกรรมหลักท่ี 3 จัดงาน Chiang Mai Gastronomy Exhibition



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565

2,583,600         4. จัดงานจ าหน่ายและแสดงสินค้าและความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหารและ
เกษตรแปรรูป จ านวน 1 คร้ัง โดยมีวิสาหกิจเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 50  ราย

100,600            (1) จัดประชุม ช้ีแจงข้อก าหนด/ข้อตกลง ในการเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า ให้ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
กิจกรรม

35,000               ค่าอาหารกลางวันไม่ครบทุกม้ือ ( 70 คน X 1 ม้ือ X 500 บาท ) รวมเจ้าหน้าท่ี

7,000                 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ( 70 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท ) รวมเจ้าหน้าท่ี

4,200                 ค่าเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ( 60 ชุด  X 70 บาท )

14,400               ค่าวิทยากร (กลุ่ม 2 คน) (2 คน X 6 ชม X 1,200 บาท)
40,000               ค่าเส้ือหรือผ้ากันเป้ือนส าหรับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมงาน (200 ผืน x 200 บาท)

2,483,000         (2) ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดงานจัดงานและบริหารระหว่างการจัดงาน
1,400,000          ค่าเช่าสถานท่ีพร้อมสาธารณูปโภค 4 วัน (400 ตารางเมตร x 3500 บาท)

300,000             ค่าเช่าบูธพร้อมตกแต่ง 50 บูธ X6,000 บาท
400,000             ค่าออกแบบ ผลิต และตกแต่งสถานท่ี

20,000               ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงาน 1 คร้ัง X 20,000 บาท
40,000               ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุม 4 วัน X 10,000 บาท
40,000               ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก (4 วันๆ ละ 2 คน) 4 วัน X 5,000 บาท
40,000               ค่าพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม 4 วัน X 5,000 บาท X 2 คน

5,000                 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ ในการจัดพิธีเปิดงาน 100 ชุด X 50 บาท
20,000               ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารข้อมูลร้านค้าท่ีร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าภายในงาน 1,000 ช้ิน X 20 บาท
12,000               ค่าของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 4 วัน X 3,000 บาท
30,000               ค่าจ้างบันทึกวิดีโอตลอดการด าเนินโครงการ และตัดต่อให้มีความยาวไม่เกิน 10 นาที
24,000               ค่าจัดหาเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบไฟ 2 คน X 3,000 บาทX4 วัน
16,000               ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 4 วัน X 4,000 บาท

5,000                 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและผลิตการ์ดเชิญแขกผู้มีเกียรติ (100 ใบ x 50 บาท)
50,000               ค่าใช้จ่ายในส าหรับเตรียมงาน และแถลงข่าว พร้อมประสานงานส่ือมวลชน (1 คร้ัง x 50,000 บาท)

6,000                 ค่าของท่ีระลึกส าหรับพิธีเปิด (3 ช้ิน X 2,000 บาท)
20,000               ค่าของท่ีระลึกส าหรับส่ือมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ (100 ช้ิน x 200 บาท)

5,000                 ค่าเช่าชุดโซฟา (1 ชุด x 5,000 บาท)
10,000               ค่าเช่าเก้าอ้ี (100 ตัว x 100 บาท)
40,000               ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบฟอร์ม/แบบประเมินความพึงพอใจ/ผลลัพธ์ และจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูล ทุกวันการจัดงาน



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565

92,000              5. จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini Exhibition ภายในงานเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุน
แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีกับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับประเทศ

35,000               ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี (70 คน x 1 ม้ือ x 500 บาท)

7,000                 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี (70 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)
50,000               ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประสานงานเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ลงทุน ผู้ส่งออก หรือผู้ซ้ือ ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ เพ่ือ

มาร่วมงานและสร้างโอกาสในการเจรจา

46,000              6. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในระดับประเทศหรือระดับสากล

2,000                 ค่าเช่าพาหนะรถยนต์ (1 คัน x 1 วัน x2,000 บาท)

35,000               ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี (70 คน x 1 ม้ือ x 500 บาท)

7,000                 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี (70 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)

1,000                 ค่าท่ีพักผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ  (1 คน x 1 คืน x 1000 บาท)

1,000                 ค่าของท่ีระลึกวิทยากร 1,000 บาท

69,000              7. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ

10,000               ค่าจัดท ารายงานเบ้ืองต้น 10 ชุดๆ ละ 1000 บาท

10,000               ค่าจัดท ารายงานฉบับกลาง 10 ชุดๆ ละ 1000 บาท

15,000               ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 10 ชุดๆ ละ 1,500 บาท

4,000                 ค่าอุปกรณ์ไฟล์ดิจิทัล (Flash drive) 20 อันๆ ละ 200 บาท
30,000               ค่าจัดท านามานุกรมผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผลการด าเนินงาน ขนาด A5 (150 ชุด X 200 บาท)

1.1.3 ค่าวัสดุ 60,000              
  (1)  วัสดุส านักงาน 20,000               60,000.00                                                                                                                                                   

  (2)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000               
  (4)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000               

หมายเหตุ
 1. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น
  2. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณท่ีรับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
  3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการท่ีมีงบประมาณเท่าน้ัน 



                                                    หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565
จังหวัดเชียงใหม่ 3,000,000        

กิจกรรมย่อย: สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
๑. งบด าเนินงาน 3,000,000        
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 2,940,000        
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,940,000        

35,400             1. เสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน การบริหารงาน การประชาสัมพันธ์ และ
การประเมินผลและการจัดท ารายงาน

20,000              ค่าจัดท าและน าเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
10,000              ค่าอาหารไม่ครบทุกม้ือ (วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (20 คน x 1 ม้ือ x 500 บาท)

2,000                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (วิทยากร เจ้าหน้าท่ี) (20 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)
2,000                ค่าเอกสารประกอบการน าเสนอ (20 ชุด x 100 บาท)
1,400                ค่าวัสดุอุปกรณ์

90,000             2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ
 ท่ีเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/กิจการ

20,000               ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บบอร์ดตลอดโครงการ (10 เว็บไซต์ X 2,000 บาท )
30,000              ค่าออกแบบและจัดท าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเคล่ือนไหวพร้อมเผยแพร่ VTR ความยาว 30 วินาที

5,000                ค่าออกแบบและผลิตแผ่นพับ ขนาด A3 พับคร่ึงเป็น A4 พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พร้อมเผยแพร่ ( 500 ใบ X10 บาท)
5,000                ค่าออกแบบและผลิตโปสเตอร์ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี อาร์ตมัน 1 หน้า  พร้อมเผยแพร่ ( 500 ใบ X 10 บาท )

10,000              ค่าผลิตสปอตวิทยุความยาว 30 วินาที ( 1 คร้ัง X 10,000 บาท )
20,000              ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ (เขตต่างจังหวัด ระบบ FM) ( 20 คร้ัง X 1000 บาท )
24,000             3. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/กิจการ
12,000               ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (10 คน x 1,200 บาท)
10,000               ค่าอาหารกลางวัน (กรรมการและเจ้าหน้าท่ี) (20 คน x 500 บาท)

2,000                 ค่าอาหารว่าง (กรรมการและเจ้าหน้าท่ี) (20 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565

2,583,600        4. จัดงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition ไม่น้อยกว่า 4 วัน 1 คร้ัง
100,600           (1) จัดประชุม ช้ีแจงข้อก าหนด/ข้อตกลง ในการเข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า ให้ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

กิจกรรม

35,000              ค่าอาหารกลางวันไม่ครบทุกม้ือ ( 70 คน X 1 ม้ือ X 500 บาท ) รวมเจ้าหน้าท่ี
7,000                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ( 70 คน X 2 ม้ือ X 50 บาท ) รวมเจ้าหน้าท่ี
4,200                ค่าเอกสารประกอบการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ( 60 ชุด  X 70 บาท )

14,400              ค่าวิทยากร (กลุ่ม 2 คน) (2 คน X 6 ชม X 1,200 บาท)
40,000              ค่าเส้ือหรือผ้ากันเป้ือนส าหรับผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมงาน (200 ผืน x 200 บาท)

2,483,000        (2) ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดงานจัดงานและบริหารระหว่างการจัดงาน
1,400,000         ค่าเช่าสถานท่ีพร้อมสาธารณูปโภค 4 วัน (400 ตารางเมตร x 3500 บาท)

300,000            ค่าเช่าบูธพร้อมตกแต่ง 50 บูธ X6,000 บาท
400,000            ค่าออกแบบ ผลิต และตกแต่งสถานท่ี

20,000              ค่าจ้างเหมาร้ือถอนส่ิงก่อสร้างภายในงาน 1 คร้ัง X 20,000 บาท
40,000              ค่าเช่าเคร่ืองเสียงส าหรับกิจกรรมระหว่างงาน พร้อมผู้ควบคุม 4 วัน X 10,000 บาท
40,000              ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก (4 วันๆ ละ 2 คน) 4 วัน X 5,000 บาท
40,000              ค่าพิธีกรด าเนินรายการตลอดช่วงกิจกรรม 4 วัน X 5,000 บาท X 2 คน

5,000                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ ในการจัดพิธีเปิดงาน 100 ชุด X 50 บาท
20,000              ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารข้อมูลร้านค้าท่ีร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าภายในงาน 1,000 ช้ิน X 20 บาท
12,000              ค่าของรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 4 วัน X 3,000 บาท
30,000              ค่าจ้างบันทึกวิดีโอตลอดการด าเนินโครงการ และตัดต่อให้มีความยาวไม่เกิน 10 นาที
24,000              ค่าจัดหาเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบไฟ 2 คน X 3,000 บาทX4 วัน
16,000              ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 4 วัน X 4,000 บาท

5,000                ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและผลิตการ์ดเชิญแขกผู้มีเกียรติ (100 ใบ x 50 บาท)
50,000              ค่าใช้จ่ายในส าหรับเตรียมงาน และแถลงข่าว พร้อมประสานงานส่ือมวลชน (1 คร้ัง x 50,000 บาท)

6,000                ค่าของท่ีระลึกส าหรับพิธีเปิด (3 ช้ิน X 2,000 บาท)
20,000              ค่าของท่ีระลึกส าหรับส่ือมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ (100 ช้ิน x 200 บาท)

5,000                ค่าเช่าชุดโซฟา (1 ชุด x 5,000 บาท)
10,000              ค่าเช่าเก้าอ้ี (100 ตัว x 100 บาท)
40,000              ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แบบฟอร์ม/แบบประเมินความพึงพอใจ/ผลลัพธ์ และจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูล ทุกวันการจัดงาน



งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ปี 2565

92,000             5. จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini Exhibition ภายในงานเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทุนแก่
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีกับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับประเทศ

35,000              ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี (70 คน x 1 ม้ือ x 500 บาท)
7,000                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี (70 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)

50,000              ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประสานงานเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ลงทุน ผู้ส่งออก หรือผู้ซ้ือ ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ เพ่ือ
มาร่วมงานและสร้างโอกาสในการเจรจา

46,000             6. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในระดับประเทศหรือระดับสากล
2,000                ค่าเช่าพาหนะรถยนต์ (1 คัน x 1 วัน x 2,000 บาท)

35,000              ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี (70 คน x 1 ม้ือ x 500 บาท)
7,000                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าท่ี (70 คน x 2 ม้ือ x 50 บาท)
1,000                ค่าท่ีพักผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ  (1 คน x 1 คืน x 1000 บาท)
1,000                ค่าของท่ีระลึกวิทยากร 1,000 บาท

69,000             7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงาน Chiang Mai Premium Coffee Exhibition
10,000              ค่าจัดท ารายงานเบ้ืองต้น 10 ชุดๆ ละ 1000 บาท
10,000              ค่าจัดท ารายงานฉบับกลาง 10 ชุดๆ ละ 1000 บาท
15,000              ค่าจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 10 ชุดๆ ละ 1,500 บาท

4,000                ค่าอุปกรณ์ไฟล์ดิจิทัล (Flash drive) 20 อันๆ ละ 200 บาท
30,000              ค่าจัดท านามานุกรมผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผลการด าเนินงาน ขนาด A5 (150 ชุด X 200 บาท)

1.1.3 ค่าวัสดุ 60,000             
  (1)  วัสดุส านักงาน 20,000              60,000.00                                                                                                                                                   
  (2)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000              
  (4)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000              

หมายเหตุ
 1. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเป็น
  2. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณท่ีรับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
  3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการท่ีมีงบประมาณเท่าน้ัน 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕63 ปี ๒๕65 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักท่ี 5 : ส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang Mai Brand)
 สินค้าท่ีมีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่

9,750,000       

กิจกรรมท่ี 1 :  การด าเนินการรับสมัคร การคัดเลือกเพ่ือให้ได้ 250,000          
รับตราสัญลักษณ์ Privince Brand (Chiang Mai Brand) 
๑. งบด าเนินงาน 250,000           
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 1.1.2 ค่าใช้สอย 181,000           
          (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 19,000               - ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม คณะกรรมการฯ คณะท างาน และเจ้าหน้าท่ี 
        จ านวน 100 คน ๆ ละ 190 บาท  

10,000              - ค่าจัดท าเอกสารการประชุม จ านวน 10 คณะๆ ละ 500 บาท  (2 คร้ัง)
          (2) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 152,000           - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการลงพ้ืนท่ีของคณะกรรมการฯ คณะท างาน และเจ้าหน้าท่ี

72,000               (1) ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน  100 คนๆละ 240 บาท 3 วัน 
80,000               (2) ค่าท่ีพัก     จ านวน  100 คนๆ ละ 800 บาท  1 คืน

1.1.3 ค่าวัสดุ 69,000            
        (1) น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000             
        (2) วัสดุส านักงาน 9,000               
       (3) วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000             
 หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 :  การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า  7,000,000       การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/ภูมิภาคต่างๆ  จ านวน 2 คร้ัง คร้ังละ 50 คูหา
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 100,800          
 (1) ค่าตอบแทน 100,800           ค่าตอบแทนคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างฯ

24,000              -ค่าตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง  (2 คร้ัง) 
76,800              -ค่าตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง  (2 คร้ัง) 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕63 ปี ๒๕65 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 6,889,770       
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 374,380          

310,540          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าท่ี (ช่วงจัดงาน)
31,740             -  ค่าเบ้ียเล้ียง
26,880                  คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าท่ี                       7 วัน x 8 คน x 240 บาท x 2 คร้ัง  

4,860                    ผู้บริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ข้ึนไป           3 วัน x 3 คน x 270 บาท x 2 คร้ัง      
106,800           -  ค่าท่ีพัก  

76,800                  คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าท่ี                       6 วัน x 8 คน  x 800 บาท  x 2 คร้ัง      
30,000                  ผู้บริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ข้ึนไป            2 วัน x 3 คน  x 2,500 บาท  x 2 คร้ัง  

172,000            -  ค่าเดินทาง  
112,000                คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าท่ี                    8 คน  x  7,000 บาท  x 2 คร้ัง 

60,000                  ผู้บริหาร/ข้าราชการ ระดับ 9 ข้ึนไป         3 คน  x 10,000 บาท  x 2 คร้ัง 
63,840            ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส ารวจพ้ืนท่ี

8,640                  - ค่าเบ้ียเล้ียง   6 วัน x 3 คน x 240  บาท x 2 คร้ัง         
19,200                - ค่าเช่าท่ีพัก   4 วัน x 3 คน x 800  บาท x 2 คร้ัง   
36,000                 - ค่าเดินทาง   3 คน x  6,000 บาท x 2 คร้ัง   

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,515,390       
15,390            
10,640              - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ี  จ านวน 7 คนๆ ละ  190 บาท  8  คร้ัง 

4,750                - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้ประกอบการ ในการประชุมเตรียมความพร้อม
จ านวน 25 คน ๆ ละ 190 บาท 1 คร้ัง

6,500,000       ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
1,500,000         (1) ค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารปรับอากาศ ส าหรับการจัดงานแสดงและจ าหน่าย 

 สินค้าในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมลฑล/ภูมิภาคต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 50 คูหา/คร้ัง
        2 คร้ัง x 5 วัน x 150,000 = 1,500,000 บาท

800,000            (2) ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา พร้อมติดต้ังและร้ือถอน                 
        2 คร้ัง x 50  คูหา x 8,000  บาท  = 800,000 บาท

400,000  (3) ค่าตกแต่งภายใน/ภายนอกสถานท่ีจัดงาน  (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 200,000 บาท)
800,000 (4) ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอ่ืนตลอดระยะเวลาจัดงาน (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 400,000 บาท)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕63 ปี ๒๕65 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

600,000 (5) ค่าตกแต่งสถานท่ีและกิจกรรมพิธีเปิดงาน (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 300,000 บาท)
       - จัดกิจกรรม  ออกแบบ ตกแต่งเวที และพิธีการต่างๆ
       - จัด ตกแต่งสถานท่ี และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิด ชุดรับแขกส าหรับประธาน
          และบุคคลส าคัญ  และเก้าอ้ีส าหรับแขกท่ีร่วมพิธีเปิดงาน  
       - ด าเนินการพิธีเปิดงาน พร้อมพิธีกร และพิธีการต่างๆ
       - ของท่ีระลึก อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
       - จัดกิจกรรมบนเวทีตลอดการจัดงาน

400,000 (6) จัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงาน  (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 200,000 บาท)
1,000,000 (7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกวันๆ ละ 100,000 บาท X 5 วัน (จ านวน 2 คร้ัง)

900,000 (8) ค่าประชาสัมพันธ์  (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 450,000 บาท)
       - ส่ือวิทยุ / โทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
       - แผ่นพับ / โบรชัวร์ / Banner / ป้ายประชาสัมพันธ์ / จอ LED ฯลฯ

60,000 (9) ค่าบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาจัดงาน 5 วัน (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 30,000 บาท)
40,000 (10) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการจัดงาน คู่มือส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 300 ชุด และค่าจัดท า

       เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน  (จ านวน 2 คร้ังๆ ละ 20,000 บาท)
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 9,430              
  (๑)  วัสดุส านักงาน 3,430               
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,000               
 หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 2,500,000       กิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ  เช่น งาน Thaifex / งาน Style /

 งานท่ีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น  จ านวน 1 คร้ัง  จ านวน 20  คูหา
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 50,400            
  (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 12,000              -ค่าตอบแทนประธานกรรมการฯ 1,500 บาท x 1 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง  

38,400              -ค่าตอบแทนกรรมการฯ 1,200 บาท x 4 คน x 4 คณะ x 2 คร้ัง  



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕63 ปี ๒๕65 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 2,413,800       
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 158,410          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ี

     * ค่าใช้จ่ายข้าราชการระดับ วิชาการ / ท่ัวไป ระดับ 8 ลงมา (จ านวน 7 คน)
49,000                     - ค่าเดินทาง         จ านวน 7 คน ๆ ละ 7,000 บาท (ไป-กลับ)  
11,760                     - ค่าเบ้ียเล้ียง        จ านวน 7 คน ๆ ละ 7 วัน ๆ ละ 240 บาท  
33,600                     - ค่าท่ีพัก             จ านวน 7 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 800 บาท  

     * ค่าใช้จ่ายข้าราชการ ระดับ 9 ข้ึนไป (จ านวน 3  คน)
30,000                     - ค่าเดินทาง          จ านวน 3 คน ๆ ละ 10,000 บาท (ไป-กลับ)  

4,050                       - ค่าเบ้ียเล้ียง         จ านวน 3 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 270 บาท  
30,000                     - ค่าท่ีพัก              จ านวน 3 คนๆ ละ 4 วันๆ ละ 2,500 บาท 

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,255,390       
2,240,000       ค่าจ้างเหมาด าเนินกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

900,000            - ค่าคูหาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คูหา ๆ ละ 45,000 บาท  
600,000            - ค่าจ้างเหมาจัดสร้างพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์และคูหา  
700,000            - ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์   

40,000              - ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน
15,390            
10,640              - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าท่ี  

จ านวน 7 คนๆ ละ  190 บาท  8  คร้ัง 
4,750                - ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ผู้ประกอบการ ในการประชุมเตรียมความพร้อม

จ านวน 25 คน ๆ ละ 190 บาท 1 คร้ัง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 35,800            
  (๑)  วัสดุส านักงาน 14,800             
  (2)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,000             
  (3)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000             
 หมายเหตุ  :  ขอถัวจ่ายงบประมาณทุกกิจกรรมในโครงการ



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
 

การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)  
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 1 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณำกำร 
2. งบประมำณ 89,397,700 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัด
เชียงใหม่ 
31,188,700 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ต าบลตน้แบบจัดการสุขภาพจากภาวะหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 
2,347,200 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 
774,200 บาท 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ป่าอนุรักษ์  
ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
40,577,600 บาท 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 
14,510,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณำกำร 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 
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แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลกั) 

ล าดับความส าคัญ 1 
 

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ     วงเงิน  89,397,700 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่    
กิจกรรมหลักที่ 2 ต าบลต้นแบบจัดการสุขภาพจากภาวะหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่   
กิจกรรมหลักที่ 3 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่    
กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ป่าอนุรักษ์ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน    
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน 
แผนงาน การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)   
หน่วยด าเนินการ : 1. ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    2. ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 
        3. ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 1  (เชียงใหม่)                     4. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
              5. ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่                            6. ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ 25 อ ำเภอ 
                      7. กองทัพภำคที่ 3              8. กองก ำลังผำเมือง  
 9. กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดเชียงใหม่  10. มณฑลทหำรบกท่ี 33 
 11. ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่    12. ต ำรวจตะเวนชำยแดน    
ผู้รับผิดชอบ : นำยนรินทร์  ประทวนชัย  ต าแหน่ง : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    
สถานที่ติดต่อ ช้ัน ๒ อำคำรอ ำนวยกำร ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 053-112725  
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำจังหวัด) 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  

บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้ำหมำยกำรใช้อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้  
อย่ำงยั่งยืน มีสมดุล  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำหมำยของแผนแม่บทก ำหนดให้สภำพแวดล้อมของประเทศ
ไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน โดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ ในกำรรักษำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบริห ำร
จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน  

แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนภำครัฐ ตำมแนวทำงประชำรัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้ที่เหมำะสม  
กับควำมสมดุลของระบบนิเวศ  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
มีเป้ำหมำยในกำรรักษำและฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำในกำรแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหำวิกฤต
หมอกควันไฟป่ำในเขตภำคเหนือและภำคใต้ 

แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ ในกำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 10 กำรฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรปกป้อง รักษำ ฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ และ
แผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561 – 2565) ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน 

 
 
 
 
 



 

 
(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดกำรสะสมของมลพิษ และ 
เกิดควำมกดอำกำศสูงหรือมวลอำกำศเย็นจำกประเทศจีนแผ่ลงมำปกคลุม อุณหภูมิและควำมช้ืนท ำให้เกิดหมอกในตอนเช้ำ เมื่อหยดน้ ำ  
ในอำกำศรวมตัวกับฝุ่นละอองในอำกำศจึงเกิดหมอกควันข้ึนได้ง่ำย ท ำให้เกิดสภำพฟ้ำหลัวปกคลุมไปท่ัวท้ังเมือง โดยอีกสำเหตุหลักที่ท ำให้เกิด
หมอกควันไฟป่ำเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำนั้นคือสำเหตุจำกหมอกควันข้ำมแดนทั้งกำรเผำในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่ำและไม่ใช่ เพียง
ภำยในประเทศอย่ำงเดียว ซึ่งจำกภำพถ่ำยจำกดำวเทียมก็แสดงให้เห็นว่ำจุดควำมร้อนในระดับภูมิภำคที่รวมประเทศเพื่อนบ้ำนก็มีจุดควำมร้อน
ที่เกิดจำกกำรเผำเช่นกัน ซึ่งทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของอำกำศจำกประเทศเพื่อนบ้ำนท่ีมำยังภำคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท ำให้หมอกควัน
หนำแน่นขึ้น (อ้ำงอิงจำกหัวหน้ำศูนย์วิจัยวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำกบทควำมข่ำว “ฝุ่น:เชียงใหม่ วิกฤตหมอกควัน
ภำคเหนือ วำระแห่งชำติที่ยังแก้ไม่ได้มำ 12 ปี”) อีกทั้งกำรเผำในที่โล่งบุกรุกท ำลำยป่ำไมเ้พื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุม่ และเนื่องด้วย
วิถีชีวิตกำรท ำกำรเกษตรของเกษตรกรบำงพื้นที่ที่มีกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เผำเศษวัสดุทำงกำรเกษตรเพื่ อเตรียมพื้นที่ในกำรท ำกำรเกษตร 
ในฤดูกำลต่อไป นอกจำกนี้ยังมีกำรเผำขยะบริเวณชำนเมืองและในตัวเมือง ท ำให้ยำกต่อกำรควบคุมค่ำมลพิษจำกฝุ่นละอองขนำดเล็ก  
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหำหมอกควันนับเป็นเวลำ 10 กว่ำปี ตั้งแต่ปี 2549 - 2550 หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภำคเหนือ
รุนแรงหนักสูงกว่ำมำตรฐำน 3 - 6 เท่ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย แพร่ ในช่วงเดือนมีนำคม 2550 (อ้ำงอิงจำกข่ำวไทยรัฐ “ฝุ่นพิษ: 
ปัญหำเก่ำเก็บ ผลพวงอำกำศแปรปรวน”) และปัญหำยังคงเกิดต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – เมษำยน มำจนถึงปัจจุบัน  
โดยปี 2562 นับว่ำเป็นอีกปีหนึ่งที่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์หมอกควันไฟป่ำปกคลุมทั่วเมืองและเกิดอย่ำงรุนแรงและ  
เกิดในระยะเวลำยำวนำนกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ค่ำคุณภำพอำกำศของเชียงใหม่ติดอันดับค่ำคุณภำพอำกำศแย่อีกเมืองหนึ่งของประเทศไทย 
อีกทั้งปีนี้ยังเกิดปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ ท ำให้อำกำศร้อนแห้งแล้งหนักและมำเร็วกว่ำปีก่อนหน้ำ ฝนทิ้งช่วงระยะเวลำนำน ส่งผลให้พื้นที่
ภำคเหนือที่ล้อมรอบด้วยป่ำและพื้นท่ีภูเขำหลำยจุดมีสภำพอำกำศพื้นดินขำดควำมชุ่มช้ืน ควำมแห้งแล้งหนักนั้นยังเป็นต้นเหตุเกิดไฟป่ำได้ง่ำย 
สำมำรถขยำยไฟป่ำได้รวดเร็วกระจำยเป็นวงกว้ำงลุกลำมเกิดปริมำณเขม่ำควันสะสมเพิ่มมำกขึ้น และอำกำศแห้งมีผลให้อนุภำคของฝุ่นละออง
ขนำดเล็กมีน้ ำหนักเบำ ลอยอยู่ในอำกำศได้เป็นเวลำนำน โดยเฉพำะในพื้นที่แอ่งรำบตำมหุบเขำในภำคเหนือ ส่งผลกระทบต่อกำรเกิดสภำวะ
หมอกควันและเกิดฟ้ำหลัวในตอนกลำงวัน 

กำรตรวจวัดจำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศอัตโนมัติ จ ำนวน 2 สถำนี คือ บริเวณโรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย ต ำบลศรีภูมิ  
ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่ ต ำบลช้ำงเผือก และสถำนีช่ัวครำว (รถโมบำย) 4 สถำนี ณ ต ำหนักภูพิงค์รำชนิเวศน์ ต ำบลสุเทพ , ประตูท่ำแพ 
ต ำบลศรีภูมิ, ต ำบลช่ำงเคิ่ง อ ำเภอแม่แจ่ม และต ำบลเมืองคอง อ ำเภอเชียงดำว พบว่ำในปี 2563 ช่วงเดือนมกรำคม - พฤษภำคม คุณภำพ
อำกำศค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) มีค่ำเกินเกณฑ์มำตรฐำนมีจ ำนวน 33 วัน ค่ำสูงสุด 276 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร 
และค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่ำเกินเกณฑ์มำตรฐำนมีจ ำนวน 78 วัน ค่ำสูงสุด 360 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร 

สถำนกำรณ์มลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่ำงเดือนมกรำคม - เมษำยน 2563  ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัย 
ของประชำชนที่อยู่อำศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยพบว่ำ สถิติจ ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้ำระวังจำกสำเหตุของหมอกควัน 4 กลุ่มโรค ได้แก่  
(1) กลุ่มโรคตำอักเสบ (2) กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด (3) กลุ่มโรคทำงเดินหำยใจทุกชนิด และ (4) กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ มีจ ำนวน
เพิ่มมำกข้ึนจำกช่วงเวลำอื่นในรอบปี โดยสถิติ 4 กลุ่มโรค ในปี 2563 ช่วง 1 มกรำคม – 28 เมษำยน 2563 จ ำนวนสะสม 114,116 รำย 

พื้นที่เผำไหม้ (Burnt scar) หรือร่องรอยกำรเผำไหม้เป็นหลักฐำนบ่งช้ีพื้นที่เสี่ยงในกำรเกิดปัญหำในระดับพื้นที่ที่ GISTDA  
ได้ประมวลผลข้อมูลพื้นที่เผำไหม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันท่ี 1 มกรำคม –  16 เมษำยน 2563 (ข้อมูลบำงส่วนอยู่ในกระบวนกำร
ประมวลผลแปลภำพ) ซึ่งเป็นหลักฐำนส ำคัญที่แสดงให้เห็นร่องรอยกำรเผำไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยในปี 2563 เกิดไฟป่ำในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่เสียหำย จ ำนวน 1,897,137 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.71  ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ด้วยควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำโครงกำรแก้ไขปัญหำ
ฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณำกำร เพื่อสร้ำงควำมตื่นตัวและตระหนักรู้ในกำรป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหำฝุ่นควันและไฟป่ำ รวมถึงกำรสร้ำงภำคี
เครือข่ำยควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควันและไฟป่ำ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทำง มำตรกำรเบื้องต้นป้องกัน  
กำรลดผลกระทบ และกำรปรับตัวต่อระบบนิเวศ อันจะน ำไปสู่กำรป้องกันแก้ไขปัญหำ สำมำรถลดผลกระทบ และสำมำรถปรับตัวให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อระบบนิเวศได้เป็นรูปธรรมอย่ำงยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



 

 
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
1. เพื่อแก้ไขปัญหำฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณำกำร 
2. เพื่อสร้ำงควำมตื่นตัวและตระหนักรู้ในกำรป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหำฝุ่นควันและไฟป่ำ รวมถึงกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำย  

ควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควันและไฟป่ำ 
3. เพื่อลดผลกระทบทำงสุขภำพจำกภำวะฝุ่นควันของประชำชน 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงกำรเดิม   โครงกำรใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนำ    ด ำเนินกำรปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี   เริ่มต้นปี  1  ตุลาคม  2564         สิ้นสุดป ี 30  กันยายน  2565   
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)  พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
  

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  ประชำชน  
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชำชน 
 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด : 1) จ ำนวนวันท่ีมีค่ำคุณภำพอำกำศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำ 305 วัน (ค่ำฐำนปี 62 = 290 วัน) 
2) จ ำนวนพื้นที่กำรเผำไหม้ลดลง (ข้อมูลปี 63 = 1,384,078 ไร่) 
3) ปลูกป่ำเพิ่มขึ้น เพื่อลดค่ำฝุ่นละออง ไม่น้อยกว่ำ 850 ไร่ 
4) จ ำนวนฝำยต้นน้ ำเพิ่มควำมชุ่มชื่น ป้องกันไฟป่ำ ไม่น้อยกว่ำ 900 แห่ง 

(๔.๒) ผลผลิต - จ ำนวนวันท่ีมีค่ำคุณภำพอำกำศ (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน (ค่ำฐำนปี 62 = 290 วัน) 
 - จ ำนวนพื้นที่กำรเผำไหม้ลดลง (ข้อมูลปี 63 = 1,384,078 ไร่) 
 - พื้นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้น  
 - ฝำยต้นน้ ำแบบผสมผสำนเพิ่มควำมชุ่มช่ืนเพิ่มขึ้น 
(๔.๓) ผลลัพธ์ จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภำพอำกำศอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนและประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
เชิงลบ : ไม่มี 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรำยละเอียดกิจกรรมที่จะท ำภำยใต้โครงกำรที่จังหวัดเสนอขอ และท ำเครื่องหมำย ✓ลงในช่องระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินงำนของแต่ละ
กิจกรรมส ำคัญด้วย)    

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่  
งบประมำณ  31,188,700 บำท  (สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน)  
หน่วยด ำเนินงำน ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/กองก ำลังผำเมือง/มณฑลทหำรบกที่ 33/     

ต ำรวจตะเวนชำยแดน/ต ำรวจภูธรจังหวัด/ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ 25 อ ำเภอ 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบตัิกำร

ก ำหนดมำตรกำร แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำไฟป่ำ และฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) 
จังหวัดเชียงใหม ่

    



 

 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงผู้น ำในกำรสื่อสำร 

เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจประชำชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
จ ำนวน 25 พ้ืนท่ี 

    

3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยลำดตระเวน 
เฝ้ำระวัง ท ำแนวกันไฟ และดับไฟป่ำ โดยกำร 
มีส่วนร่วมของรำษฎรในชุมชน 

    

4 กำรลำดตระเวน เฝ้ำระวัง และดับไฟป่ำ     
5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเศษวัสดุ 

ทำงกำรเกษตรและเศษใบไม้  โดยประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมอย่ำงเหมำะสมเพื่อสร้ำงรำยได้
ให้แก่ชุมชน 

    

6 ส ำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดฝุ่นควันและไฟป่ำ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

    

7 ประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวดั       
8 ประชุมคณะท ำงำนศูนย์อ ำนวยกำรสั่งกำรแก้ไข

ปัญหำฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

    

9 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อถอดบทเรียนกำรแก้ไข
ปัญหำไฟป่ำหมอกควัน และฝุ่นละอองขนำดเล็ก 
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 

    

10 กำรบริหำรโครงกำร และติดตำมประเมินผล     
 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 ต าบลต้นแบบจัดการสุขภาพจากภาวะหมอกควัน  และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่  
งบประมำณ  2,347,200 บำท  (สองล้ำนสำมแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบำทถ้วน)  
หน่วยด ำเนินงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่   

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เตรียมควำมพร้อมระดับ

อ ำเภอช้ีแจงนโยบำยกำรด ำเนินงำน แผนกำร
สนับสนุนของจังหวัด และกำรด ำเนินงำนของพื้นที่
ต ำบลต้นแบบ ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

    

2 กำรพัฒนำชุมชนต้นแบบเฝ้ำระวังผลกระทบต่อ
สุขภำพจำกมลพิษหมอกควันในพ้ืนท่ี 

    

3 จัดท ำสื่อ นิทรรศกำร ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับ
ประชำชน 

    

4 กำรนิ เทศติดตำมเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ  
ก่อนและขณะเกิดภำวะวิกฤตหมอกควัน 

    

5 จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน ถอดบทเรียน 
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ ไข ข้อ เสนอแนะ  
กำรจัดกำรผลกระทบต่อสุขภำพจำกหมอกควัน 

    

 



 

 
 

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่  
 งบประมำณ 774,200 บำท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบำทถ้วน)  
 หน่วยด ำเนินงำน ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่        

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 กำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ในระดับพื้นท่ี     

2 กำรป ระชำสั ม พั น ธ์  รณ รงค์ ส ร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก 
ทุกภำคส่วนในกำรมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำ
หมอกควันและไฟป่ำ ผ่ำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
ในพื้นที ่

    

 

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ป่าอนุรักษ์ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน  
งบประมำณ 40,577,600 บำท (สี่สิบล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบำทถ้วน)  
หน่วยด ำเนินงำน ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 จ้ำงเหมำรำษฎร ช่วยสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 

เฝ้ำระวังลำดตระเวนและดับไฟป่ำ ในเขตอนุรักษ์
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่

    

2 จัดท ำแนวกันไฟ จ ำนวน 1,590 กม.     

3 จัดท ำแนวกันไฟเขียว (Green Belt) จ ำนวน 700 ไร ่     

4 ปลูกฟื้นฟูป่ำลดค่ำฝุ่นละออง จ ำนวน 50 ไร่     

5 ปลูกไม้ท้องถิ่นเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
จ ำนวน 100 ไร่ 

    

6 บ่อพวง จ ำนวน  9 แห่ง ขนำด กว้ำง 3 เมตร x ยำว 
3 เมตร x ลึก 2 เมตร  

    

5.5 กิจกรรมหลักที่  5 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่และ  
จังหวัดเชียงราย 

 งบประมำณ  14,510,000  บำท (สิบสี่ล้ำนห้ำแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน)  
 หน่วยด ำเนินงำน ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ / กองทัพภำคที่ 3 /กอ.รมน.จว.ชม 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 จัดชุดลำดตระเวน เพื่อรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตรอยต่อจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรำย 

    

2 กำรท ำแนวกันไฟตำมแนวทำงประชำรัฐ เพื่อป้องกัน
ไฟป่ำในพ้ืนที่เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
เชียงรำย 

    

3 สร้ำงแหล่งน้ ำเพิ่มควำมชุ่มช่ืน เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ ำ
ส ำหรับดับไฟป่ำในพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

    



 

 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
และจังหวัดเชียงรำย 

4 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ เพื่อเป็นแนว 
กันชนไฟป่ำในพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงรำย 

    

5 กำรบริหำรโครงกำร และติดตำมประเมินผล     
  

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด ำเนินกำรเอง    จ้ำงเหมำ 
 

(๗) วงเงินของโครงการ  จ านวน 89,397,700 บาท 
 (ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลตำมแบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรไม่ใช่ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงกำรเป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลควำมจ ำเป็นและเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรหรือได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย และ
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

 อยูใ่นระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นท่ีด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ในระหว่ำงจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำงๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำมกฎหมำย 

 อยู่ในระหว่ำงศึกษำควำมเหมำะสม และคัดเลือกพื้นที่ด ำเนินกำร 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลำกรมีประสบกำรณ์   ทั้งหมด  บำงส่วน  ไม่มีประสบกำรณ์ 
• เครื่องมือด ำเนินกำร    มี พร้อมด ำเนินกำรได้ทันที 

 มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเติม 

• เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร   มีประสบกำรณ์สูง 
 มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
 ไม่มีประสบกำรณ์ 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 
 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 



 

 
 ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
 ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
1) กำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำ และฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เชียงใหม่ จะมอบหมำยให้ท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ 25 อ ำเภอ เป็นผู้บริหำรจัดกำรหรือดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 
2) กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำในพื้นที่ป่ำต้นน้ ำ ป่ำอนุรักษ์ ให้มีควำมสมดุลและยั่งยืน ได้แก่  

กำรจัดท ำแนวกันไฟ จ ำนวน 1,590 กม. ท ำแนวกันไฟเขียว (Green Belt) จ ำนวน 700 ไร่ ปลูกฟ้ืนฟูป่ำลดค่ำฝุ่นละออง จ ำนวน 
50 ไร่  ปลูกไม้ท้องถิ่นเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ จ ำนวน 100 ไร่ บ่อพวง จ ำนวน  9 แห่ง ขนำด กว้ำง 3 เมตร x ยำว 3 
เมตร x ลึก 2 เมตร ส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จะเป็นผู้บริหำรจัดกำรหรือดูแลบ ำรุงรักษำในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง  
เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

3) กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนำเสริมควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรำย  
ได้แก่ ก่อสร้ำงฝำยต้นน้ ำแบบผสมผสำน จ ำนวน 18 ต ำบล ๆ ละ 50 แห่ง, ก่อสร้ำงบ่อน้ ำขนำดเล็ก ดำดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 
10 x 10 x 2.5 เมตร จ ำนวน 18 ต ำบล ๆ ละ 4 แห่ง โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  
จะมอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ัง 18 ต ำบล เป็นผู้บริหำรจัดกำรหรือดูแลบ ำรุงรักษำ เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

4) กิจกรรมหลักที่ 6 เพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นน้ ำล ำธำร และเพิ่มควำมชุ่มช้ืนลดหมอกควันไฟป่ำ ได้แก่ กำรเพำะช ำกล้ำไม้ จ ำนวน  
840,000 กล้ำ ฝำยต้นน้ ำแบบคอกหมู ขนำด 3 เมตร จ ำนวน 1,680 ตัว โดยส ำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จะเป็นผู้บริหำร
จัดกำรหรือดูแลบ ำรุงรักษำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

 
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

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

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

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



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 1 : การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 31,188,700          
กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

109,100               ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน  1  วัน

1. งบด าเนินงาน 109,100
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 21,600
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 7,200 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

14,400 - วิทยากรภาคเอกชน จ านวน 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,2๐๐ บาท 

1.1.2 ค่าใช้สอย 87,500
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 60,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 150 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 400 บาท

15,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 150  คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท
7,500 - ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 150 ชุด ๆ ละ 50 บาท 
5,000 - วัสดุส านักงานในการจัดประชุม จ านวน 1 คร้ัง

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างผู้น าในการส่ือสาร เสริมสร้างความเข้าใจประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
จ านวน 25 พ้ืนท่ี

607,500               อบรม ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน /เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง จ านวน  1 วัน  (25 พ้ืนท่ี /อ าเภอ)

1. งบด าเนินงาน 607,500
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 90,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 90,000 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 พ้ืนท่ี
1.1.2 ค่าใช้สอย 517,500
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 300,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท x 25 พ้ืนท่ี

175,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท x 25 พ้ืนท่ี
5,000 - คาวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 1 คร้ัง

         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 37,500 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 25 พ้ืนท่ี

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ท าแนวกันไฟ และดับไฟป่า โดยการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในชุมชน

1,644,000            อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  จ านวน  1  วัน

1. งบด าเนินงาน 1,203,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 108,000
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 108,000 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 30 คร้ัง
1.1.2 ค่าใช้สอย 615,000
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 360,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท x 30 คร้ัง

210,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท x 30 คร้ัง
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 45,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 30 คร้ัง
1.1.3 ค่าวัสดุ 480,000
        -  ค่าวัสดุสนามและการฝึก 480,000   ค่าวัสดุสนามและการฝึก สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า จ านวน 30 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย)

  1) ถังดับไฟใช้แบตเตอร่ี จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 2,000 บาท
  2) ไม้ตบไฟ จ านวน 10 อัน ๆ ละ 400 บาท
  3) ไฟฉายคาดศรีษะแบบชาร์ตได้  จ านวน 10 อัน ๆ ละ 200 บาท

2. งบลงทุน 441,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์
      (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
           - เคร่ืองเป่าลม 441,000 เคร่ืองเป่าลม เป่าใบไม้ ท าแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า จ านวน 90 เคร่ือง ๆ ละ 4,900 บาท

เป้าหมายในพ้ืนท่ี 24 อ าเภอ
กิจกรรมย่อยท่ี 4 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า 23,750,000          
4.1  สนับสนุนการด าเนินงานฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ระดับอ าเภอ 2,400,000            

1. งบด าเนินงาน 2,400,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 2,400,000
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 2,400,000 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ในการการด าเนินการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควัน ของท่ีท าการปกครองอ าเภอ ใน

การจัดการหมอกควันและไฟป่าระดับอ าเภอ 24 อ าเภอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4.2 ลาดตระเวนดับไฟในพ้ืนท่ีหมู่บ้านท่ีอยู่ติดป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร 19,830,000          

1. งบด าเนินงาน 19,830,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.2 ค่าใช้สอย 19,830,000
         - ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 19,830,000 จ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม หมู่บ้านพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีอยู่ติดป่า จ านวน 1,322 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 

วัน ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 150 บาท

4.3 สนับสนุนก าลังพล ลาดตระเวน เฝ้าระวัง การดับไฟ การบังคับใช้กฏหมาย ห้วงเวลา 50 วัน 1,520,000            

1. งบด าเนินงาน 1,520,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 1,320,000
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 720,000 ก าลังพลลาดตระเวน ทหาร จ านวน 60 คน x 50 วัน x 240 บาท

600,000 ก าลังพลลาดตระเวน ต ารวจ จ านวน 50 คน x 50 วัน x 240 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 200,000
         - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000
กิจกรรมย่อยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 นวัตกรรมอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

4,482,500            อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน  1  วัน (25 พ้ืนท่ี)

1. งบด าเนินงาน 732,500

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 90,000
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 90,000 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 25 พ้ืนท่ี
1.1.2 ค่าใช้สอย 642,500
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 300,000 -ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 25 พ้ืนท่ี ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑ ม้ือๆ ละ  120 บาท

175,000 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 25 พ้ืนท่ี ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ ๓5 บาท
5,000 - คาวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

125,000 - เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 2,500 ชุดๆ ละ ๕๐ บาท 
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 37,500 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 25 พ้ืนท่ี
2. งบลงทุน 3,750,000
2.1 ค่าครุภัณฑ์
      (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
           - เคร่ืองอัดใบไม้ 3,750,000 เคร่ืองอัดใบไม้ จ านวน 25 เคร่ือง ๆ ละ 150,000 บาท (ส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษ

ใบไม้ ใช้เทคโนโลยีจากเคร่ืองเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอัดใบไม้ สามารถอัดขายได้ผลผลิตในปริมาณ 2 
ต้นต่อวัน (4,000 กิโลกรัม) ท้ังน้ีสามารถลดเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษใบไม้แห้งท่ีก่อให้เกิดเช้ือเพลิงและ
การเผาในท่ีโล่งในพ้ืนท่ีได้และประชาชนมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตดังกล่าว โดยภาคเอกชนรับซ้ือในราคา 
กิโลกรัมละ 2 บาท)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ส ารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565

300,000               

1. งบด าเนินงาน 300,000               
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 300,000               
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 300,000                 ส ารวจข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการเกิดฝุ่นควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในพ้ืนท่ี 25 อ าเภอ

กิจกรรมย่อยท่ี 7 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 34,000                 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด จ านวน 4 คร้ัง

1. งบด าเนินงาน 34,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 34,000
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 14,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท

20,000 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 10๐ ชุด ๆ ละ 50 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 8 ประชุมคณะท างานศูนย์อ านวยการส่ังการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5

26,400                 ประชุมคณะท างาน จ านวน 16 คร้ัง

1. งบด าเนินงาน 26,400

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 26,400
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 16,800 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 3๐ คน ๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๓๕ บาท x 16 คร้ัง 

9,600 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 16 คร้ัง ๆ ละ 3๐ ชุด ๆ ละ 20 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 9 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

145,200               สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน  1  วัน เป้าหมาย 200 คน

1. งบด าเนินงาน 145,200               
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 25,200
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 10,800 - วิทยากรภาครัฐ จ านวน 3 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท 

14,400 - วิทยากรภาคเอกชน จ านวน 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,2๐๐ บาท 
1.1.2 ค่าใช้สอย 120,000
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 80,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 คน ๆ ละ ๑ ม้ือ ๆ ละ 400 บาท

20,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 คน ๆ ละ ๒  ม้ือ ๆ ละ 50 บาท
10,000 - คาวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

        10,000 - ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวน 200 ชุดๆ ละ 5๐ บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 10 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 90,000                 

1. งบด าเนินงาน 90,000                 
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 50,000
        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานติดตามประเมินผล จ านวน 25 อ าเภอ

                 - 
1.1.3 ค่าวัสดุ 40,000
       - วัสดุส านักงาน 10,000

ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ
       - น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางออกพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงาน จ านวน 25 อ าเภอ
         วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์เอกสาร หมึกพิมพ์ อุปกรณ์อ่ืนๆ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



ล ำดับท่ี อ ำเภอ
1 กัลยาณิวัฒนา แจ่มหลวง
2 จอมทอง บ้านแปะ
3 เชียงดาว เมืองนะ เมืองคอง
4 ไชยปราการ ศรีดงเย็น
5 ดอยเต่า มืดกา
6 ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ
7 ดอยหล่อ สันติสุข
8 ฝาง ม่อนป่ิน
9 พร้าว แม่ป๋ัง
10 เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
11 แม่แจ่ม แม่นาจร บ้านทับ
12 แม่แตง ก้ืดช้าง ป่าแป๋
13 แม่ริม แม่แรม
14 แม่วาง แม่วิน
15 แม่ออน แม่ทา
16 แม่อาย บ้านหลวง
17 เวียงแหง เมืองแหง
18 สะเมิง สะเมิงใต้ แม่สาบ
19 สันก าแพง ออนใต้
20 สันทราย แม่แฝก
21 สันป่าตอง น้ าบ่อหลวง
22 หางดง บ้านปง
23 อมก๋อย อมก๋อย ยางเปียง
24 ฮอด นาคอเรือ บ่อหลวง

ต ำบล

เป้าหมาย กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ท าแนวกันไฟ 
และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน (จ านวน 30 พ้ืนท่ี)



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 2 : ต าบลต้นแบบจัดการสุขภาพจากภาวะหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ 2,347,200            
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ เตรียมความพร้อมระดับอ าเภอช้ีแจงนโยบายการด าเนินงาน แผนการสนับสนุน
ของจังหวัด และการด าเนินงานของพ้ืนท่ีต าบลต้นแบบ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

878,600               

1. งบด าเนินงาน 878,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 3,600
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 3,600 ค่าวิทยากรภาครัฐ 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 122,500
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 87,500 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 350 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 250 บาท

35,000 ค่าอาหรว่างและเค่ืองด่ืม จ านวน 350 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 
1.1.3 ค่าวัสดุ 752,500
         - ค่าวัสดุส านักงาน 700,000 ค่าวัสดุส านักงาน ในการจัดท าเคร่ืองฟอกอากาศท าเอง จ านวน 350 เคร่ือง ๆ ละ 2,000 บาท
         - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 52,500 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ในการจัดท าหน้ากากกันฝุ่น จ านวน 350 ชุด ๆ ละ 150 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษหมอกควันในพ้ืนท่ี 720,000               

1. งบด าเนินงาน 720,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย
1.1.3 ค่าวัสดุ 720,000

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

         - ค่าวัสดุส านักงาน 720,000 ค่าวัสดุในการจัดท าห้องปลอดฝุ่น จ านวน 50 แห่ง ๆ ละ 14,400 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- เทปผนึกรอยร่ัวของอาคาร แบบช่ัวคราว 200 บาทต่อตรม. X 40 ตรม. X 50 แห่งเป็นเงิน 400,000 บาท
-พลาสติกใสผนึกรอยร่ัวของอาคาร แบบช่ัวคราว 50 บาทต่อตรม. X 40 ตรม. x 50 แห่ง เป็นเงิน 100,000
 บาท
- ม่านพลาสติกกันฝุ่น ช่ัวคราว 200 บาท ต่อช้ิน x 2 ช้ิน x 50 แห่ง เป็นเงิน 20,000 บาท
- อุปกรณ์ในการประกอบเคร่ืองฟอกอากาศแบบผลิตเอง (DIY) 2,000 บาทต่อเคร่ือง x 2 เคร่ือง x 50 แห่ง 
เป็นเงิน 200,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3 จัดท าส่ือ นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับประชาชน 500,000               

1. งบด าเนินงาน 500,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 500,000
         - ค่าจ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 500,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับและส่ือประชาสัมพันธ์ พิมพ์ 4 สี หน้า-หลัง กระดาษอาร์ตมัน 

128 แกรม ขนาด A4 จ านวน 100,000 แผ่น ๆ ละ 5 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 4 การนิเทศติดตามเย่ียมเสริมพลังพ้ืนท่ีต้นแบบ ก่อนและขณะเกิดภาวะวิกฤตหมอกควัน 210,000               

1. งบด าเนินงาน 210,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 210,000
          - ค่าจ้างเหมาบริการ 75,000 ค่าจ่างเหมารถ 25 คร้ัง ๆ ละ 3,000 บาท

135,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าข้อมูลและนิเทศก์ติดตามงาน จ านวน 1 คน  9 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 5 จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
การจัดการผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน

38,600                 

1. งบด าเนินงาน 38,600
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 3,600
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 3,600 ค่าวิทยากรภาครัฐ 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท
1.1.2 ค่าใช้สอย 35,000
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 25,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 250 บาท

10,000 ค่าอาหรว่างและเค่ืองด่ืม จ านวน 100 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 3 : การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่

774,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนท่ี  - 104,200 การพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ แก่เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจ าหมู่บ้านและชุมชน และบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของ อปท. ในพ้ืนท่ี จ านวน ๔๐ คน

1. งบด าเนินงาน  - 104,200

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน 7,200

        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 3,600  - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ ๒ คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท รวม  3,6๐๐ บาท

3,600  - ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ๑ คน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวม 3,6๐๐ บาท

1.1.2 ค่าใช้สอย  - 95,300

         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีรวม ๔๕ คนๆ ๔ ม้ือ ม้ือละ ๕๐ บาท  รวม ๙,๐๐๐ บาท

27,000  - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีรวม ๔๕ คนๆ ๒ ม้ือ  ม้ือละ ๓๐๐ บาท รวม ๒๗,๐๐๐ บาท

13,500  - ค่าอาหารเย็นผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีรวม ๔๕ คนๆ 1 ม้ือ ๆ ละ ๓๐๐ บาท รวม ๑๓,๕๐๐ บาท

 - 28,000  - ค่าท่ีพักจ านวน ๒๐ ห้อง ๆ ละ ๑,๔๐๐ บาท รวม ๒๘,๐๐๐ บาท

 - ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายส าหรับผู้เข้ารับการอบรม

6,000    ก. อ าเภอเมืองและอ าเภอโดยรอบ จ านวน  ๒๐ คน ๆ ละ ๓๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท

4,000    ข. อ าเภอท่ีมีระยะทาง ไป-กลับ 100 - ๒๐๐ กม. จ านวน ๑๐ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท รวม ๔,๐๐๐ บาท

6,000    ค. อ าเภอท่ีมีระยะทาง ไป-กลับ ๒๐๐ กม. ข้ึนไป  จ านวน ๑๐ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท รวม ๖,๐๐๐ บาท

1,800  - ค่าจ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรมจ านวน ๔๕ ชุด ๆ ละ ๔๐ บาท รวม  ๑,๘๐๐ บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ  - 1,700

         - วัสดุส านักงาน 700  - ค่าวัสดุส านักงาน 7๐๐ บาท

         - วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000  - ค่าวัสดุเช้ือเพลิง  ๑,๐๐๐ บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตส านึกทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมป้องกัน
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี

 - 670,000

1. งบด าเนินงาน 670,000

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1.1.2 ค่าใช้สอย 128,000 660,000

        - ค่าจ้างเหมาบริการ 48,000 180,000  - ค่าผลิตสปอตวิทยุ จ านวน ๙ สปอต (ภาษาชนเผ่า ๗, ภาษาพ้ืนเมือง ๑ และไทยกลาง ๑)  พร้อมเผยแพร่สปอตทางสถานีวิทยุ/วิทยุ
ชุมชน รวม ๑,๕๐๐ คร้ัง รวมเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

40,000 40,000  - ค่าผลิตรายการวิทยุ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน “ฟ้าใสไร้มลพิษ”
สวท.เชียงใหม่ ทุกจันทร์  ความยาว ๕๐ นาที/คร้ัง จ านวน ๒๐ คร้ังๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

15,000 15,000  - ค่าเช่ือมโยงสัญญาณจาก สวท.เชียงใหม่ ออกอากาศท่ี สวท.ฝาง (รายการฟ้าใสไร้มลพิษ)    เป็นเวลา ๕ เดือนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท  
รวมเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท

10,000 10,000  - ค่าผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าววิทยุ (สกู๊ป) ความยาว ๑ - ๒ นาที  จ านวน ๕ ตอน   ตอนละ  ๒,๐๐๐ บาท  รวมเงิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท

15,000 15,000  - ค่าผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จ านวน ๑๐๐ ข่าวๆ ละ ๑๕๐ บาท รวมเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท

 - 100,000  - ค่าผลิตคลิปส้ัน ความยาวไม่เกิน ๒ นาที เผยแพร่ผ่านเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์  จ านวน ๒๐ ตอน ตอนละ ๕,๐๐๐ บาท  รวม  
๑๐๐,๐๐๐ บาท

 - 100,000  - ค่าผลิตข่าวรายงาน/สารคดีพิเศษ ความยาว ๒ - ๔ นาที เผยแพร่ทางส่ือโทรทัศน์และส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน ๑๐ เร่ือง ๆ ละ  
๑๐,๐๐๐ บาท  รวม  ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 - 200,000  - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเวทีเสวนาในพ้ืนท่ีเป้าหมายส าคัญ จ านวน ๒ คร้ัง ๆ ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม คือ 
ผู้แทนหน่วยงาน ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครในพ้ืนท่ี คร้ังละ 50 คน รวม  ๑๐๐ คน  รวมเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 10,000

         - วัสดุส านักงาน 10,000  - ค่าวัสดุส านักงาน ๑๐,๐๐๐ บาท  

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักท่ี 4 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า ป่าอนุรักษ์ 
ให้มีความสมดุลและย่ังยืน

40,577,600          

๑. งบด าเนินงาน 27,720,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 27,720,000 จ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังลาดตระเวนและดับไฟป่า ในเขตอนุรักษ์พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน

 154 หมู่บ้าน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 300 บาท

๒. งบลงทุน 12,857,600
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
     (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
          1. จัดท าแนวกันไฟ จ านวน 1,590 กม. 8,172,600 จ านวน 1,590 กม.ๆ ละ 5,140 บาท
          2. จัดท าแนวกันไฟเขียว (Green Belt) จ านวน 700 ไร่ 3,626,000 จ านวน 700 ไร่ๆ ละ 5,180 บาท
          3. ปลูกฟ้ืนฟูป่าลดค่าฝุ่นละออง จ านวน 50 ไร่ 259,000 จ านวน 50 ไร่ๆ ละ 5,180 บาท
          4. ปลูกไม้ท้องถ่ินเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน 100 ไร่ 350,000  จ านวน 100 ไร่ๆ ละ 3,500 บาท

          5. บ่อพวง จ านวน  9 แห่ง ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 3 เมตร x ลึก 2 เมตร 450,000 บ่อพวง จ านวน  9 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 3 เมตร x ลึก 2 เมตร ในพ้ืนท่ีหมู่ 5 บ้านพะอัน  ต.สบโขง
 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (พิกัด E425753 N1965260)

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 5 : พัฒนาเสริมความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

          14,510,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดชุดลาดตระเวน เพ่ือรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

            1,440,000 พ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ได้แก่ (อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ อ าเภอพร้าว และ
อ าเภอดอยสะเก็ด)

๑. งบด าเนินงาน 1,440,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 1,440,000
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 720,000 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ชุดลาดตระเวนพ้ืนท่ีเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย 

จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 40,000 บาท

        - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 720,000 ทหาร ,ต ารวจ จ านวน 60 คน x 50 วัน x 240 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การท าแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีเขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

               290,000

1. งบด าเนินงาน 290,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 290,000
        -  ค่าจ้างเหมาบริการ 270,000 - ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 50 คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท จ านวน 2 วัน
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 20,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 18 ต าบล

กิจกรรมย่อยท่ี 3 สร้างแหล่งน้ าเพ่ิมความชุ่มช่ืน เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับดับไฟป่าในพ้ืนท่ีเขต
รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

          12,420,000

๑. งบด าเนินงาน
๒. งบลงทุน 12,420,000
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12,420,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
       1. ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน 4,500,000 ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 50 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท
       2. ก่อสร้างบ่อน้ าขนาดเล็ก ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,920,000 ก่อสร้างบ่อน้ าขนาดเล็ก ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10 x 10 x 2.5 เมตร จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 4 แห่ง ๆ ละ 110,000

 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นไม้ผลัดใบ เพ่ือเป็นแนวกันชนไฟป่าในพ้ืนท่ีเขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

               290,000

๑. งบด าเนินงาน 290,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 290,000
        -  ค่าจ้างเหมาบริการ 270,000 -ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 18 ต าบล ๆ ละ 100 คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท จ านวน 1 วัน
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 20,000 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 18 ต าบล

กิจกรรมย่อยท่ี 5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล                  70,000

1. งบด าเนินงาน                  70,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ 70,000
          - วัสดุส านักงาน 20,000 ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดท าเอกสารประกอบการด าเนินโครงการ
          - น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางออกพ้ืนท่ีติดตามการด าเนินงาน จ านวน 18 ต าบล
          - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์เอกสาร หมึกพิมพ์ อุปกรณ์อ่ืนๆ

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



ล ำดับควำมส ำคัญ 12 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

อย่ำงย่ังยืน 
2. งบประมำณ 89,164,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ป้องกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ า 
40,650,000 บาท 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การฟ้ืนฟูดินเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
1,158,300 บาท 
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
884,400 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
3,100,000 บาท 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิมรายได้ ในพ้ืนที่
โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
2,173,900 บาท 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

กิจกรรมหลักที ่6  
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) 
901,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 7 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2,012,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 8 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
6,855,400 บาท 
ที่ว่าการอ าเภอสันทราย ที่ว่าการอ าเภอหางดง และท่ีว่าการอ าเภอฝาง 

กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สอนน้องสร้างป่า 
5,552,800 บาท 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

กิจกรรมหลักที่ 10 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพ่ิมความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้ า 
25,876,200 บาท 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรพัฒนำและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงย่ังยืน 
  

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

 

(11.5) (11.10) 

ก7,ก10 

 

 

(11.7) (11.9) (11.10) 

(11.9) (11.10) 

(11.2) (11.6) (11.8) (11.10) 

(11.1) (11.8) 

(11.10) 
 

(11.7) (11.10) 
(11.9)(11.10) 

(11.10) 

(11.10) 

(11.7) (11.9) (11.10) 

(11.7) 

(11.3) 

(11.10) 
 

(11.6) (11.9) (11.10) 

(11.6) (11.9) (11.10) 

(11.9) (11.10) 

(11.8) (11.10) 
(11.1) 



 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 

ล าดับความส าคัญ  12 
 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน    วงเงิน  89,164,000  บาท 
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ า    
กิจกรรมหลักที่ 2 การฟ้ืนฟูดินเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน     
กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน   
กิจกรรมหลักที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ    
กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิมรายได้ ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  
กิจกรรมหลักที่ 6 สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)    
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
กิจกรรมหลักที่ 9 สอนน้องสร้างป่า   
กิจกรรมหลักที่ 10 เพ่ิมพื้นที่สีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพ่ิมความชุ่มชื้นพ้ืนที่ป่าต้นน้ า  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

อย่างยั่งยืน  
แผนงาน แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  
หน่วยด าเนินการ : 1. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16     2. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  (เชียงใหม่) 
        3. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่    4. ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
              5. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่                    6. ที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง 
                      7. ที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย            8. ที่ท าการปกครองอ าเภอฝางหล่อ  
ผู้รับผิดชอบ : นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ์  ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16    
สถานที่ติดต่อ 153 ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ 053-276100  
 
(๑) หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรฐับาล ยุทธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด)  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  

บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมีเป้าหมายการใช้อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่างยั่งยืน มีสมดุล และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของแผนแม่บทก าหนดให้สภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา ในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่ อการถูก 
บุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า 
และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชัน และพื้น ที่แนว 
กันชน รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีต้นน้ าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้น และ
สร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อสามารถระบุแหล่งก าเนิดของไม้ ป้องกันการลักลอบท าไม้ที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริม
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่ อให้ประชาชนได้ประโยชน์และ
รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหาร
จัดการพื้นที่ป่าชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม  

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดเป้าหมายรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสม
กับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ และสามารถหยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งและป้องกันและท าลายทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่ด้วยพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้  



 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา  

อย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม และแก้ไข
ปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  และ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561 – 2565) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และระบบ
การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ 

สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการพัฒนาในทุก ๆ ด้านได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีปริมาณฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน และมีการเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง น าไปสู่ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิเช่น ภั ยแล้งใน 
ฤดูร้อน ภัยจากน้ าท่วมและดินโคลนถล่มในฤดูฝน และกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่มี
หน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตาม ท้ังด้านการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขในทุกมิติแล้ว แต่ด้วยลักษณะประชากรและพื้นท่ีขนาด
ใหญ่ มีจ านวน 25 อ าเภอท่ีไม่สามารถครอบคลุมการเข้าไปพัฒนาของภาครัฐ ดังนั้น การปรับปรุง ส่งเสริม ให้พื้นที่ท่ีมีศักยภาพขับเคลื่อนไปสู่
การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน ามา
ด าเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้
และรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ร่วมรักษา ฟ้ืนฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศท่ีน่าอยู่ และน่าท่องเที่ยว 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : จากปัญหาการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดังนั้น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม  
ที่ดีมีมาตรฐานมีวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าแนวทางพระราชด าริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้า มา 
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่การส่งเสริมองค์ความรู้ การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชน  
ให้เกิดเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถอ านวยประโยชน์  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วน มีส่วนส าคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและ
เกิดมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ในพื้นที่เกิดเป็ น
หมู่บ้านชุมชน อย่างยั่งยืน และฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์เพิ่มมากข้ึน 
2. เพื่อน้อมน าแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้ า 
4. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา 
5. เพื่อป้องกันการพังทลายของดนิ ตลิ่งริมน้ า และพัฒนาคณุภาพดนิ 
6. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภยัแล้ง 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1  ปี   เริ่มต้นปี  1  ตุลาคม  2564       สิ้นสุดป ี30  กันยายน  2565   
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)  พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 



 

 
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชน 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  ประชาชน  
 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

  ตัวชี้วัด :  1) จ านวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ไดร้ับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง 
2) จ านวนระบบอนรุักษ์ดินและน้ า ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ 
3) จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการสร้างความตระหนักรู้  ไม่น้อยกว่า 8 แห่ง 
4) จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิม่ขึ้น ไมน่้อยกว่า 3,000 ไร ่
5) จ านวนฝายชะลอน้ าในพื้นที่ร้อยใจรักษ์ ไม่น้อยกว่า 128 ตัว  
6) จ านวนสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)  ไมน่้อยกว่า 3 แห่ง 
7) จ านวนหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม (Eco Village)  ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
8) จ านวนธนาคารใตด้ิน ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง 
9) จ านวนการก าจดัวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ า ไม่น้อยกว่า 2 ล าเหมือง 
10) จ านวนบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 5 บ่อ 
11) จ านวนโรงเรยีนที่ไดร้ับการพฒันาและรักษาทรัพยากรป่าไม้ ไมน่้อยกว่า 8 แห่ง 
12) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้ า ไม่น้อยกว่า  56 แห่ง 

 (๔.๒) ผลผลิต - เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการพัฒนา  
- เพิ่มฝายชะลอน้ าในพื้นที่ร้อยใจรกัษ์  
- พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน และเพิ่มความชุ่มช้ืนพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า 
- หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
- สถานศึกษาไดร้ับการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
- แหล่งน้ าไดร้ับการพัฒนา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภัยแล้ง 

(๔.๓) ผลลัพธ์  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 
- มีจิตส านึก ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน / สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เกิดการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดิน ตลิ่งริมน้ า 
- การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้ า 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 
เชิงลบ : ไม่มี 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ า  
 งบประมาณ  40,650,000 บาท (สี่สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหน

น้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 2) ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ 
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 150 เมตร 

    

2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าปิง บ้านสหกรณ์
นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่ 3) ต าบลแม่แฝก อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 

    



 

 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหน

หลวง หมู่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวัดเชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร 

    

 

5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การฟ้ืนฟูดินเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
 งบประมาณ  1,158,300  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 วางแผนการวางระบบอนุ รักษ์ ดินและน้ าตาม

มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที ่

    

2 จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าตามรูปแบบที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี 

    

3 ติดตามและประเมินผล     

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน  
 งบประมาณ  884,400 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่   

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคน

สร้างองค์ความรู้ที่เข้มแข็งและสร้างวัฒนธรรมของ
การมีจิตส านึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 

    

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อด าเนินงานด้านการ
จัดการขยะ โรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ/กิจกรรมศูนย์
วัสดุรีไซเคิล/ผ้าป่าขยะ 

    

3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้ 

    

4 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เพิ่มพื้นที่สี เขียวโดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

    

5 ส ารวจพ้ืนท่ีสีเขียวในการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้     
6 ประสานงานและติดตามประเมินผล     

 

5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ 

 งบประมาณ  3,100,000  บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 หน่วยด าเนินงาน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จ านวน 200,000 กล้า     
2 เพาะช ากล้าไม้มีคา่ จ านวน  200,000 กล้า     
3 เพาะช ากล้าหวาย จ านวน 200,000 กล้า     



 

 
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิมรายได้ ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 งบประมาณ  2,173,900  บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินงาน ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า 

"ฝายผสมผสาน" 
    

2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า  
"ฝายกึ่งถาวร" 

    

3 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบกล่องเกเบี้ยน 

    

4 กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย     
5 กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ     

 

5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) 
 งบประมาณ  901,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินงาน     
2 การถ่ายทอดความรู้การด าเนินงานสถานศึกษาที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) 
    

3 ต่อยอดการด าเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco School) จ านวน 3 สถานศึกษา 

    

4 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล     
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ     

6 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล     
 

5.7 กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 งบประมาณ  2,012,000  บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินงาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนา

คุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(จ านวน 5 แห่ง) 

    

2 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพื่อพัฒนาให้
เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ จ านวน 5 แห่ง 

    

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ และ
สนับสนุนชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านขยะ, 
น้ าเสีย,มลพิษ (จ านวน 5 แห่ง) 

    



 

 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาทีจ่ะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
4 จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Eco Village) 
    

5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล     
 

5.8 กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
 งบประมาณ  6,855,400 บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินงาน ที่ว่าการอ าเภอสันทราย ท่ีว่าการอ าเภอหางดง และที่ว่าการอ าเภอฝาง  

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด     
2 ก าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ า ล าเหมืองกอน 

ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย 
    

3 การขุดลอกหนองน้ าแหย่ง บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ ๘ 
ต าบลป่าไผ่  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

    

4 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่ง
น้ า PVC บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านปางม้า) 

    

5 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่ง
น้ า PVC บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านคุ้ม) 

    

6 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่ง
น้ า PVC บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านหลวง) 

    

 

5.9 กิจกรรมหลักที่ 9 สอนน้องสร้างป่า  
 งบประมาณ 5,552,800 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 หน่วยด าเนินงาน ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16       

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 สร้างเรือนเพาะช าประจ าโรงเรียน ขนาด 400 

ตารางเมตร  
    

2 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา     
3 ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50 

ลบม. 
    

4 เพาะช ากล้า     
5 อบรมหลักสูตรเยาวชนเพาะช ากล้าไม้ และบ ารุงรักษา

ต้นไม้ 
    

 
 



 

 
5.10 กิจกรรมหลักที่ 10 เพ่ิมพื้นที่สีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพ่ิมความชุ่มชื้นพ้ืนที่ป่าต้นน้ า  
 งบประมาณ 25,876,200 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 หน่วยด าเนินงาน ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16       

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1 อบรมเพาะช ากล้าไม้ และบ ารุงรักษาต้นไม้     
2 เพาะช ากล้าไม้ป่า ไม้ผล และไมไ้ผ ่     
3 ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบคอกหมู     

 
(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน  89,164,000 บาท 
 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ    มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 



 

 
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
1) กิจกรรมหลักท่ี 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ า โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้บริหาร

จัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
2) กิจกรรมหลักที่ 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง เมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ 

3) กิจกรรมหลักท่ี 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพื้นท่ีโครงการร้อยใจรักษ์  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 16 โดยสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริห้วยเมืองงาม จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

4) กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ท่ีท าการปกครองอ าเภอหางดง /ที่ท าการปกครองอ าเภอสัน
ทราย /ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

5) กิจกรรมหลักที่ 9 สอนน้องสร้างป่า โดยส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเอง เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

6) กิจกรรมหลักที่ 10 เพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพิ่มความชุ่มช้ืนพื้นที่ป่าต้นน้ า โดยส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จะเป็น
ผู้บริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 

 
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

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

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

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



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน
กิจกรรมหลักท่ี 1 : ป้องกันการพังทลายของพ้ืนท่ีตล่ิงริมแม่น้ า           40,650,000

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะท่ี 2) ต าบล
ท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 150 เมตร

            8,550,000

1. งบด าเนินงาน
2. งบลงทุน 8,550,000
            - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะท่ี 2) ต าบลท่าวังพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 150 เมตร

             8,550,000 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะท่ี 2) ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ความยาว 150 เมตร เพ่ือป้องกันการพังทลายของตล่ิง/ป้องกันน  าท่วมพื นท่ีชุมชน และรักษาส่ิงแวดล้อมบริเวณพื นท่ีตล่ิงริมแม่น  า
ขาน บ้านต้นแหนน้อย ม.7 (ระยะ 2) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะท่ี 3) 
ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร

          15,000,000

1. งบด าเนินงาน
2. งบลงทุน           15,000,000
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะท่ี 3) ต าบลแม่แฝก อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร

           15,000,000 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะท่ี 3) ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ความยาว 200 เมตร เพ่ือป้องกันการพังทลายของตล่ิง/ป้องกันน  าท่วมพื นท่ีชุมชน และรักษาส่ิงแวดล้อมบริเวณพื นท่ีตล่ิงริมแม่น  าปิง
 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ม.7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนหลวง หมู่ 1 ต าบล
ท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร

          17,100,000

1. งบด าเนินงาน
2. งบลงทุน           17,100,000
            - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าขาน บ้านต้นแหนหลวง หมู่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 300 เมตร

           17,100,000 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น  าขาน บ้านต้นแหนหลวง หมู่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 300 
เมตร เพ่ือป้องกันการพังทลายของตล่ิง/ป้องกันน  าท่วมพื นท่ีชุมชน และรักษาส่ิงแวดล้อมบริเวณพื นท่ีตล่ิงริมแม่น  าขาน บ้านต้นแหน
หลวง ม.1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การฟ้ืนฟูดินเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1,158,300

๑. งบด าเนินงาน 1,158,300            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,158,300            
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,138,300            
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 33,300                  ค่าเบ้ียเล้ียง  240 ต่อวัน 3 คน  15 วัน ค่าท่ีพัก   500 บาทต่อคืน 3 คน 15 วัน 
  (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ 1,105,000             ค่าจ้างเหมาในการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 3 รูปแบบ ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาคนงานในการจัดท าคัดคูแบบน้ าระยะทาง 5 กม.

 และคันคูรับน้ ารอบขอบเขาระยะทาง 10 กม. ค่าจ้างเหมาคนงานในการจัดท าทางล าเลียงในไร่น่า ระยะทาง 1 กม. ค่าจ้างเหมาปลูก
แฝกระยะทาง 4 กม.

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 20,000                 

  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,000                     

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000                   

  (3)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000                     

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน
กิจกรรมหลักท่ี 3 : การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน

          884,400

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคนสร้างองค์ความรู้
ท่ีแข้มแข็งและสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตส านึกรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม

          136,800 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 1 วัน (8 แห่ง)

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   -    - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม              28,800 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 8 แห่ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม              28,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท x 8 แห่ง

             40,000 ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 8๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท
                      40,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวน 8๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท
กิจกรรมย่อยท่ี  2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานด้านการจัดการขยะ โรงเรียนต้นแบบ
ปลอดขยะ/กิจกรรมศูนย์วัสดุรีไซเคิล/ผ้าป่าขยะ

          136,800 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 1 วัน (8 แห่ง)

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม              28,800 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท  x 8 แห่ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม              28,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 100 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  x 8 แห่ง

             40,000 ค่าวัสดุฝึกอบรม จ านวน 8๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท
                      40,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวน 8๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และบ ารุงรักษาต้นไม้           136,800

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม              28,800 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คนๆ ละ 3 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท  x 8 แห่ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม              28,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  x 8 แห่ง

             40,000 จ านวน 8๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท
                     40,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวน 8๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี             44,000
๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
        - ค่าจ้างเหมาบริการ              28,000 ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  x 8 แห่ง
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
         - ค่าวัสดุการเกษตร              16,000  จ านวน 2,000 บาท x 8 แห่ง
กิจกรรมย่อยท่ี 5 ส ารวจพ้ืนท่ีสีเขียวในการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้           180,000
๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
       - ค่าจ้างเหมาบริการ           180,000 ส ารวจการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดท ารายงาน ในพ้ืนท่ี 27 ชุมชน พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 6 ประสานงานและติดตามประเมินผล           250,000
๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
       -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ              30,000 เป็นเงิน 30,000 บาท
        - ค่าจ้างเหมาบริการ           180,000 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในการติดตามและรายงานผล  จ านวน 1 คน ๆ ละ 15,000 บาท จ านวน 12 เดือน

๑.๑.2 ค่าวัสดุ
        - ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน              20,000 เป็นเงิน 20,000 บาท
        - ค่าวัสดุส านักงาน              10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท
        - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์              10,000 เป็นเงิน 10,000 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน
กิจกรรมหลักท่ี 4 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ             3,100,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,100,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท

   1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จ านวน 200,000 กล้า 580,000 เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จ านวน 200,000  กล้าๆ ละ 2.90 บาท
   2) เพาะช ากล้าไม้มีค่า จ านวน  200,000 กล้า 1,520,000 เพาะช ากล้าไม้มีค่า จ านวน  200,000  กล้าๆ ละ 7.6 บาท
   3) เพาะช ากล้าหวาย จ านวน 200,000 กล้า 1,000,000 เพาะช ากล้าหวาย จ านวน  200,000  กล้าๆ ละ 5 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน
กิจกรรมหลักท่ี 5 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพ่ิมรายได้ ในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ 
จังหวัดเชียงใหม่

2,173,900

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า  "ฝายผสมผสาน" 500,000               

๑. งบด าเนินงาน -                       
2. งบลงทุน 500,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - สร้างฝายชะลอน  า "ฝายผสมผสาน" จ านวน ๑๐0 ตัว 500,000  -ฝายผสมผสาน จ านวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 25 ตัวๆ ละ 5,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า  "ฝายก่ึงถาวร" 181,800               

๑. งบด าเนินงาน -                       
2. งบลงทุน 181,800

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - สร้างฝายชะลอน  า "ฝายก่ึงถาวร" ขนาด 3 เมตร จ านวน 8 ตัว 181,800  -ฝายก่ึงถาวร ขนาด 3 เมตร  จ านวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 2 ตัวๆ ละ 22,725 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3  การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า โดยการสร้างฝายชะลอน้ า แบบกล่องเกเบ้ียน 300,000               

๑. งบด าเนินงาน -                       
2. งบลงทุน 300,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
          - สร้างฝายชะลอน  า แบบกล่องเกเบี ยน จ านวน 20 ตัว 300,000  -ฝายชะลอน  า แบบกล่องเกเบี ยน จ านวน 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย 492,100               

๑. งบด าเนินงาน -                       
2. งบลงทุน 492,100

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - ปลูกป่าใช้สอย 492,100 -ปลูกป่าใช้สอย จ านวน 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 95 ไร่ ๆ ละ 5,180 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 5 กิจกรรมปลูกป่าหวาย เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 700,000               

๑. งบด าเนินงาน -                       
2. งบลงทุน 700,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - ปลูกป่าหวาย 700,000  ปลูกป่าหวายให้ชุมชนในพื นท่ี เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จ านวน ๒ พื นท่ี ๆ ละ 

๑๐๐ ไร่ รวม ๒๐๐ ไร่ ๆ ละ 3,500 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน
กิจกรรมหลักท่ี 6 : สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) 901,000
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 79,400                 

๑. งบด าเนินงาน 79,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 74,400
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 2 ม้ือๆละ 250 บาท จ านวน 20 คน

4,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 ม้ือๆละ 50 บาท จ านวน 20 คน
2,000 จ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 20 เล่มๆละ 100 บาท

        -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 20,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน 20 คน ๆ ละ 1,000 บาท
6,400 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการด าเนินงาน  จ านวน 20 คน ๆ ละ 160 บาท x 2 วัน

32,000 ค่าท่ีพักคณะกรรมการด าเนินงาน  'จ านวน 20 คน ๆ ละ 800 บาท x 2 วัน
1.1.3 ค่าวัสดุ 5,000
         - วัสดุส านักงาน 5,000 จัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การถ่ายทอดความรู้การด าเนินงานสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Eco School)

145,600                เป้าหมาย 3 สถานศึกษา

๑. งบด าเนินงาน 145,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 21,600 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน x 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา
1.1.2 ค่าใช้สอย 124,000
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 18,000 ค่าอาหาร จ านวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท x 1 ม้ือ 3 สถานศึกษา

10,500 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คนๆละ 35 บาท x 2 ม้ือ 3 สถานศึกษา
          15,000  ค่ากระเป๋าผ้าบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  150 ใบ ๆ ละ 100 บาท

20,000 ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรม
50,000 ค่าจัดท าคู่มือ Eco School จ านวน 200 เล่ม x 250 บาท
10,500 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 150 เล่ม x 70 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : ต่อยอดการด าเนินงานสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) 
จ านวน 3 สถานศึกษา

108,600               

๑. งบด าเนินงาน 108,600
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600
        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 21,600 วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน x 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท x 3 สถานศึกษา
1.1.2 ค่าใช้สอย 87,000
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 87,000 จัดกิจกรรมสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco School) จ านวน 3 สถานศึกษา ตามโครงการท่ีสถานศึกษาเสนอต่อยอดการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา

ค่าอาหาร จ านวน 100 คน ๆ ละ 120 บาท x 1 ม้ือ 3 สถานศึกษา เป็นเงิน 36,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คนๆละ 35 บาท x 2 ม้ือ 3 สถานศึกษา เป็นเงิน 21,000 บาท

จัดซ้ือวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  3 สถานศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 4 : การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 59,200                 

๑. งบด าเนินงาน 59,200
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 49,200
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 50 บาท

4,000 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม จ านวน 20 เล่ม x 200 บาท
10,500 ค่าจ้างเหมาพาหนะพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 คัน x 3 วัน x 3,500 บาท

          -ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 10,000 คณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 10 คน x 1,000 บาท 
7,200 คณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 10 คน x 240 บาท x 3 วัน

16,000 คณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 10 คน x 800 บาท x 2 คืน
1.1.3 ค่าวัสดุ 10,000
         - วัสดุส านักงาน 10,000 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน

กิจกรรมย่อยท่ี 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 205,800               ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 2 วัน  1 คร้ัง

๑. งบด าเนินงาน 205,800

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 14,400

        - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 14,400 จ านวน 2 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท x 2 วัน



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

1.1.2 ค่าใช้สอย 191,400
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 36,000 ค่าอาหาร จ านวน 20 คน x 300 บาท x 6 ม้ือ

6,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คน x 50 บาท x 6 ม้ือ
60,000 ค่าพาหนะคณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 20 คน x 3,000 บาท
19,200 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการก ากับติดตาม  จ านวน 20 คน x 240 บาท x 4 วัน

                - 48,000 ค่าท่ีพักคณะกรรมการก ากับติดตาม จ านวน 20 คน x 800 บาท x 3 คืน
1,200 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 20 เล่ม x 60 บาท

21,000  ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จ านวน 2 คัน x 3,500 บาท x 3 วัน

กิจกรรมย่อยท่ี 6 : บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 302,400               

๑. งบด าเนินงาน 302,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าใช้สอย 252,400
        -  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 72,400
         - ค่าจ้างเหมาบริการ 180,000  ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 50,000
        - วัสดุส านักงาน 20,000
        - วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000
        - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน
กิจกรรมหลักท่ี 7 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2,012,000            

กิจกรรมย่อยท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พ่ึงพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

238,000               

๑. งบด าเนินงาน 238,000               

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 18,000                 

         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 18,000                  วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน จ านวน 6 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท x 3 แห่ง 
1.1.2 ค่าใช้สอย 220,000               

        - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 60,000 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จ านวน 100 คน x 5 แห่ง 
35,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๒ ม้ือ ๆ ละ 3๕ บาท จ านวน 100 คน x 5 แห่ง

25,000                   ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ จ านวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 
15,000 ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร จ านวน  3,000 บาท x 5 แห่ง
50,000 กระเป๋าผ้าบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 500 ใบ ๆ ละ 100 บาท
35,000 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน  500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ 363,000               
2.1  อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมแนวทางในฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ 188,000               

๑. งบด าเนินงาน 188,000               

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 18,000                 

         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 18,000                  วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน จ านวน 6 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท x 5 แห่ง 
1.1.2 ค่าใช้สอย 170,000               

         - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 60,000 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จ านวน 10๐ คน x 5 แห่ง 
35,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๒ ม้ือ ๆ ละ 3๕ บาท จ านวน 100 คน x 5 แห่ง

25,000                   ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ จ านวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 
35,000 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน  500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 
15,000 ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร จ านวน  3,000 บาท x 5 แห่ง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

2.2 การลาดตระเวนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ 175,000               

๑. งบด าเนินงาน 175,000               

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 75,000                 
         - ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 75,000  ส าหรับประชาชนท่ีร่วมกันลาดตระเวนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑5๐ บาท 

จ านวน 20 คน ด าเนินการ 5 วัน x 5 แห่ง

1.1.3 ค่าวัสดุ 100,000               
         - วัสดุสนามและการฝึก 100,000                จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการลาดตระเวนฟ้ืนฟูทรัพยากรฯ ในชุมชน เป็นเงิน 20,000 บาท x 5 แห่ง
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนชุมชนด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ด้านขยะ,น้ าเสีย,มลพิษ

235,000               

๑. งบด าเนินงาน 235,000               

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 15,000                 

         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 15,000                  วิทยากรภาครัฐ จ านวน 1 คน จ านวน 5 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท x 5 แห่ง 
1.1.2 ค่าใช้สอย 220,000               

         - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 60,000 ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๑ ม้ือ ๆ ละ ๑๒๐ บาท จ านวน 10๐ คน x 5 แห่ง 
35,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน ๒ ม้ือ ๆ ละ 3๕ บาท จ านวน 100 คน x 5 แห่ง
15,000 ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร จ านวน  3,000 บาท x 5 แห่ง
50,000  ค่ากระเป๋าผ้าบรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  500 ใบ ๆ ละ 100 บาท

25,000                   ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ จ านวน 500 ชุดๆ ละ 5๐ บาท 
35,000 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน  500 ชุด ๆ ละ 7๐ บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 4 จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Eco Village) 900,000               

๑. งบด าเนินงาน 900,000               

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 250,000               
         - ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 250,000  ส าหรับราษฎรในการมีส่วนร่วมด าเนินการของชุมชน  จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 50,๐๐๐ บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 650,000               
         - วัสดุก่อสร้าง 250,000                 สนับสนุนวัสดุก่อสร้างตามความต้องการของชุมชน จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท
         - วัสดุการเกษตร 250,000                 สนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความต้องการของชุมชน จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท
         - วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000                 สนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัวตามความต้องการของชุมชน จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ     30,000 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 5 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 276,000               
๑. งบด าเนินงาน 276,000               

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
1.1.2 ค่าใช้สอย 236,000               

         - ค่าจ้างเหมาบริการ 180,000                 ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน ๆ ละ 15,000 บาท x 12 เดือน
         - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000                  ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ในการเดินทางไปราชการ 
         - ค่าจ้างเหมาท ารายงานสรุป 6,000 รายงานสรุป จ านวน 20 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ 40,000                 

         - ค่าวัสดุส านักงาน 20,000                  

         - ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000                  

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน
กิจกรรมหลักท่ี 8 : พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 6,855,400
กิจกรรมย่อยท่ี 1 ก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด 1,000,000          

๑. งบด าเนินงาน -                     
2. งบลงทุน 1,000,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดินระบบปิด 1,000,000 ก่อสร้างธนาคารน  าใต้ดินระบบปิด ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร จ านวน 100 แห่ง
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ก าจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ า ล าเหมืองกอน  เช่ือมกับล าเหมืองกวง ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

498,000             

๑. งบด าเนินงาน -                     
2. งบลงทุน 498,000

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - ก าจัดวัชพืชด้วยเคร่ืองจักรและแรงงานคน 498,000 ขุดลอกก าจัดวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน  าล าเหมืองกอน พื นท่ีหมู่ 1,4,5,9,10,11,12 ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย

 จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดท้องเหมืองกว้าง 11-12 เมตร ยาว 6,000 เมตร พื นท่ีก าจัดเศษวัชพืชฯ 126,000 ตรม. 
เช่ือมกับ ล าเหมืองกวง พื นท่ีหมู่ 1,2,3,6,7,11 ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดท้องเหมือง
กว้าง 12-13 เมตร ยาว 5,600 เมตร พื นท่ีก าจัดเศษวัชพืชฯ 47,500 ตรม.

กิจกรรมย่อยท่ี 3 การขุดลอกหนองน้ าแหย่ง  บ้านศรีวังธาร  หมู่ท่ี ๘ ต าบลป่าไผ่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 615,700             

๑. งบด าเนินงาน -                     
2. งบลงทุน 615,700

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
       - การขุดลอกหนองน  าแหย่ง บ้านศรีวังธาร  หมู่ท่ี ๘ ต าบลป่าไผ่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 615,700 ขุดลอกหนองน  าแหย่ง บ้านศรีวังธาร  หมู่ท่ี ๘ ต าบลป่าไผ่  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ พื นท่ี 9,000 ตารางเมตร

 ลึกเฉล่ีย  2.00  เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.ม

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 4 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบล
แม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านปางม้า) ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ

2,460,900          

๑. งบด าเนินงาน -                     
2. งบลงทุน 2,460,900

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - ก่อสร้างบ่อเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมระบบท่อส่งน  า PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านปางม้า) ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ

2,460,900 การก่อสร้างบ่อเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่งน  า PVC 
ขนาด 100 มม. (4”) ชั นคุณภาพ 13.5 ความยาว 1,960 เมตร บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ (หย่อมบ้านปางม้า)

กิจกรรมย่อยท่ี 5 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อเก็บ 
พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านคุ้ม)

752,700             

๑. งบด าเนินงาน -                     
2. งบลงทุน 752,700

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - ก่อสร้างบ่อเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่งน  า 
PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านคุ้ม)

752,700 การก่อสร้างบ่อเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่งน  า PVC 
ขนาด 100 มม. (4”) ชั นคุณภาพ 13.5 ความยาว 100 เมตร บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ (หย่อมบ้านคุ้ม)

กิจกรรมย่อยท่ี 6 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ 
พร้อมระบบท่อส่งน้ า PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านหลวง)

1,528,100          

๑. งบด าเนินงาน -                     
2. งบลงทุน 1,528,100

๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - ก่อสร้างบ่อเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่งน  า 
PVC บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (หย่อมบ้านหลวง)

1,528,100 การก่อสร้างบ่อเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 บ่อเก็บ พร้อมระบบท่อส่งน  า PVC 
ขนาด 100 มม. (4”) ชั นคุณภาพ 13.5 ความยาว 300 เมตร บ้านหลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ (หย่อมบ้านหลวง)

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : พัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืน
กิจกรรมหลักท่ี 9 : สอนน้องสร้างป่า 5,552,800
กิจกรรมย่อยท่ี 1 สร้างเรือนเพาะช าประจ าโรงเรียน ขนาด 400 ตารางเมตร 1,724,800            
๑. งบด าเนินงาน
2. งบลงทุน 1,724,800
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
           - เรือนเพาะช ากล้าไม้ 1,724,800             ก่อสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้ ขนาด 400 ตารางเมตร จ านวน 8 แห่ง แห่งละ 215,600 บาท

ด าเนินการโดย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ระบบประปาภูเขา 650,400               
๑. งบด าเนินงาน -                       
2. งบลงทุน 650,400
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
      -ระบบประปาภูเขา 650,400                ก่อสร้างระบบประปาภูเขาจ านวน 8 แห่ง แห่งละ 81,300 บาท

ด าเนินการโดย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50 ลบม. 800,000               
๑. งบด าเนินงาน -                       
2. งบลงทุน 800,000
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
     - ถังเก็บน  า 50 ลบ.ม. 800,000                ก่อสร้างถังเก็บน  าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50 ลบม. จ านวน 8 แห่ง แห่งละ 100,000  บาท

ด าเนินการโดย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 4  เพาะช ากล้า 1,912,000            
๑. งบด าเนินงาน -                       
2. งบลงทุน 1,912,000
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
       - เพาะช ากล้าไม้ 1,912,000 เพาะช ากล้าไม้จ านวน  120,000  กล้า แบ่งเป็น 

กล้าไม้ป่า จ านวน 80,000 กล้า กล้าละ 2.90 บาท เป็นเงิน 232,000 บาท
กล้าไม้ผล จ านวน 24,000 กล้า กล้าละ 50 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท
กล้าไม้ไผ่ จ านวน 16,000 กล้า กล้าละ 30 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท
ด าเนินการโดย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

กิจกรรมย่อยท่ี 5 อบรมหลักสูตรเยาวชนเพาะช ากล้าไม้ และบ ารุงรักษาต้นไม้ 465,600               
1. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 465,600               
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 57,600                 
         - ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 57,600                  วิทยากร 6 คน จ านวนคนละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 8 รุ่น
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 353,280               
         - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 256,000                ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน 4 มื อ คนละ 200 บาท จ านวน 8 รุ่น

25,600                  ค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 4 คน 4 มื อ คนละ 200 บาท จ านวน 8 รุ่น
44,800                  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน 4 มื อ คนละ 35 บาท จ านวน 8 รุ่น

4,480                    ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 4 คน 4 มื อ คนละ 35 บาท จ านวน 8 รุ่น
22,400                  ค่าเอกสาร จ านวน 40 คน คนละ 70 บาท จ านวน 8 รุ่น

๑.๑.3 ค่าวัสดุ 54,720                 
          - วัสดุสนามและการฝึก 38,720                  ดิน แกลบ ปุ๋ย เมล็ดไม้ป่า ถุงพลาสติก ฯลฯ จ านวน 8 รุ่น ๆ ละ 4,840 บาท
          - วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 16,000                  ค่าน  ามันเชื อเพลิง (รถราชการ) จ านวน 8 รุ่น

ด าเนินการโดย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/ เชียงใหม่
แผนงาน : การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5)
ผลผลิต : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการ : แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 แบบบูรณาการ

กิจกรรมหลักท่ี 10 : เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวต้นน้ าล าธาร และเพ่ิมความชุ่มช้ืนพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า           25,876,200

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : อบรมเพาะช ากล้าไม้ และบ ารุงรักษาต้นไม้             3,258,920
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ             3,258,920 อบรม จ านวน 56 รุ่น รุ่นละ 54,440 บาท (56 หน่วย)
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน                403,200
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)                 403,200 ค่าวิทยากรภาครัฐ 6 คน จ านวนคนละ 2 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 56 รุ่น
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย             2,472,960
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม              1,792,000 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน 4 ม้ือ คนละ 200 บาท จ านวน 56 รุ่น

                179,200 ค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 4 คน 4 ม้ือ คนละ 200 บาท จ านวน 56 รุ่น
                313,600 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน 4 ม้ือ คนละ 35 บาท จ านวน 56 รุ่น
                  31,360 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 4 คน 4 ม้ือ คนละ 35 บาท จ านวน 56 รุ่น
                156,800 ค่าเอกสาร จ านวน 40 คน คนละ 70 บาท จ านวน 56 รุ่น

๑.๑.3 ค่าวัสดุ                382,760
2.2 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึกปฏิบัติ                 270,760 ดิน แกลบ ปุ๋ย เมล็ดไม้ป่า ถุงพลาสติก ฯลฯ จ านวน 56 รุ่น ๆ ละ 4,835 บาท
2.2 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 112,000 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (รถราชการ) จ านวน 56 รุ่น

ด าเนินการโดย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : เพาะช ากล้าไม้ป่า ไม้ผล และไม้ไผ่ 13,384,000
2. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 13,384,000
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
    (๑.๑) ค่าท่ีดิน
            (เพาะช ากล้าไม้) 13,384,000 จ านวน  840,000  กล้า แบ่งเป็น

กล้าไม้ป่า จ านวน 560,000 กล้า กล้าละ 2.90 บาท เป็นเงิน 1,624,000 บาท
กล้าไม้ผล จ านวน 168,000 กล้า กล้าละ 50 บาท เป็นเงิน 8,400,000 บาท
กล้าไม้ไผ่ จ านวน 112,000 กล้า กล้าละ 30 บาท เป็นเงิน 3,360,000 บาท
ด าเนินการโดย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
งบประมาณ



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕64 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3 : ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบคอกหมู             9,233,280
2. งบลงทุน
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง              9,233,280
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
    (๑.๑) ค่าท่ีดิน
           - ฝายต้นน้ าแบบคอกหมู ขนาด 3 เมตร              9,233,280 จ านวน 56 หน่วย ๆ ละ 30 ตัว ตัวละ 5,496 บาท

ด าเนินการโดย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ตามความเหมาะสม



 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 
 

การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง 
และยกระดับคุณภาพชีวิตทีด่ีของประชาชน  

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับควำมส ำคัญ 5 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เพื่อควำมย่ังยืน 
2. งบประมำณ 22,060,100 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความยั่งยืน 
ประจ าปี 2565 
12,147,400 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่ วมเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้ มกันทางจิตใจ  
เชิงสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด 
4,039,700 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาบริบทและพฤตินิสัยผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือสังคมปลอดภัย
จากยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ 
3,855,000 บาท 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ 
1,568,100 บาท 
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

รณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
149,900 บาท 
กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 334 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติด
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
300,000 บาท 
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เพื่อควำมยั่งยืน 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(12.5) 
 
 
 (12.4) 

 

(12.6) 

(12.1) (12.2) (12.3) 
ด ำเนินกิจกรรมทั้ง 25 

อ ำเภอในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 
 

(12.6) 
 
 

(12.4) (12.5) 
 

 
 

12.6 
 
 



 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย)                 (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 

      ล าดับความส าคัญ  5 
 

ชื่อโครงการ  : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือความยั่งยืน  
วงเงิน 22,060,100 บาท  (ยี่สิบสองล้านหกหมื่นหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม. 
  - ศูนย์อ านวยการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม ่

- ศูนย์อ านวยการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิอ าเภอ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม่ 
- ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่
- กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 334 
- กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพันธ์  ดีอ่อน        ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ทีท่ าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5389 0138 
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบ าบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ รวม 9 แนวทาง 26 แผนงาน 71 โครงการส าคัญ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด 
อย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ” จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ต่อเนื่องเป็นต้นมา สามารถสกัดกั้นและลดปริมาณการน าเข้ายาเสพติดจากแหล่งผลิต  
ในภูมิภาค รวมทั้งปราบปรามจับกุมกลุ่มขบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดเป็นจ านวนมาก แต่จากสภาวะเง่ือนไขทางสังคมภายในประเทศ 
ยังคงปรากฏการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบสร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
         สภาพปัญหา / ความต้องการ : ยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงของประเทศไทย ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองค าบริเวณ

ภาคเหนือของประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได้ แต่ยังได้รับ
ผลกระทบจากการลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจ าหน่ายภายในประเทศ โดยยาบ้าและไอซ์เป็นตัวยา
ส าคัญ มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นช่วงอายุ 20 - 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีงานท า กลุ่มผู้ใช้แรงงาน/รับจ้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสพ/ใช้เป็นส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 23.7) และมีการกระจายยาเสพติดไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของสังคม 
              ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ก าหนดเป้าหมาย
คือ “สถานการณ์ปัญหายาเสพตดิได้รับการควบคุมจนไมส่่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน โดยด าเนินการลดจ านวน
ผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระท าผิดซ้ าในระดับพื้นท่ี” 

(๒)  ข้อมลูทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

1) เพื่อควบคุมและลดระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 

2) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด จนถึงระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เฝ้าระวัง 
ป้องกัน บ าบัด และปราบปราม จนสามารถลดและควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด  มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประชาชน 



 

3) ลดจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับ  
สภาพการใช้สารเสพติด 

4) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน วัยท างานและประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ใช้เวลาว่าง  
ให้เป็นประโยชน์โดยการร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุกระดับ 
ให้เข้มแข็ง รู้เท่าทันผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด 

6) เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เช่ือมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
เป็นคนดีของสังคม 

7) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้เข้มแข็งและ
สามารถขยายผลในลักษณะเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 

8) สร้างความเข้าใจ (Mindset) ใหม่ด้านยาเสพติด เพื่อการยอมรับและเข้าใจผู้ใช้ยาเสพติด 
9) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ 
10) เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการข่าว ในการสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดน 
11) เพื่อสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติดและปราบปรามผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
12) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องโทษ พิษภัย และการป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่าไกลยาเสพติด 
13) เพื่อจัดก าลังตั้งจุดตรวจจดุสกัดชั่วคราว และลาดตระเวนสกดักั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม ่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ 

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564      สิ้นสุดปี กันยายน 2565 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 25 อ าเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
 

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

1) หมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (สีขาว) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (75 หมู่บ้าน) 
2) การจับกุมคดียาเสพติด มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
3) จ านวนผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดลดลง 
4) มีสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE ร้อยละ 85 ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุ  6 – 24  ปี (จ านวนเยาวชน 6 – 24 ปี 

จังหวัดเชียงใหม่ มี 395,714 คน) 
5) มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ านวน 35 ศูนย์ 
6) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ จ านวน 25 ศูนย์ 
7) มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ 
8) มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70,000 คน 
9) นักเรียน จ านวน 651 คนได้รบัความรู้ในเรื่องยาเสพติด 
10) ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน และมีความรู้สึก

ปลอดภัยเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
11) ประชาชนในหมู่บ้านและอ าเภอเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากในชุมชนไม่มียาเสพติด  

จึงท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเป็นอยู่ที่มีความสุข 
 
 
 
 



 

(๔.๒) ผลผลิต  
1) ป้องกันการแพรร่ะบาดยาเสพตดิไปยังทุกกลุ่มประชากร น าไปสู่การยัง่ยืนการแกไ้ขปัญหาอย่างยั่งย ื
2) แกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านหลักสตูรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ 
3) การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
4) ผลงาน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับประเทศ 
5) ผลงาน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค/ระดับประเทศ 
6) ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้นแบบระดับประเทศ 
7) ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8) ผลงานสมาชิกแกนน า TO BE NUMBER ONE ด าเนินงานในชมรมฯ 
9) อ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ 
10) ผูเ้สพยาเสพติดได้รับการคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษาตามมาตรฐาน 
11) กลุม่เสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิมีทักษะในการจดัการกับปัญหายาเสพตดิ 
12) ผูเ้สพยาเสพติดได้รับบริการลดอันตรายจากยาเสพตดิ 

(๔.๓) ผลลัพธ์  
1) สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีท่ีผ่านมา 
2) ประชาชาชนทราบถึงโทษของยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 
4) เกิดกระแสการปลุกจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุ่มอายุ 
5) มีสถานที่ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิวในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  

ทุกอ าเภอภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรในพ้ืนท่ี 
6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอ าเภอ 
7) มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE ในระดับอ าเภอ 
8) ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
9) ผู้เสพยาเสพติดสามารถหยุดเสพยาเสพติดได้ 
10) นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และโทษของยาเสพติด 
11) สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
              เชิงบวก :  

1) ผู้เสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้ 
2) ประชาชนทราบถึงโทษของยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกล

ยาเสพติดได้ 
เชิงลบ : - 
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.–ธ.ค. 
64 

ม.ค.–มี.ค. 
65 

เม.ย.–ม.ิย. 
65 

ก.ค.–ก.ย. 
65 

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความยั่งยืน 
ประจ าปี 2565 
1.1 สนับสนุน ส่งเสริมคณะกรรมการประชารัฐหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัด

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
งบประมาณ 7,066,500 บาท 

1.2 การสกดักั้นและปราบปรามยาเสพตดิ  งบประมาณ 1,500,000 บาท 
1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับพื้นท่ี งบประมาณ 77,100 บาท 

✓ ✓ ✓ ✓ 



 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.–ธ.ค. 
64 

ม.ค.–มี.ค. 
65 

เม.ย.–ม.ิย. 
65 

ก.ค.–ก.ย. 
65 

1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อ าเภอ งบประมาณ 
496,000 บาท 

1.5 การสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มนักศึกษาทหาร (รด.) 
งบประมาณ 821,000 บาท 

1.6 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดระดับจังหวัด งบประมาณ 285,000 บาท 
1.7 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดระดับอ าเภอ งบประมาณ 1,437,500 บาท 
1.8 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 64,000 บาท 
1.9 การประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม 

งบประมาณ 123,100 บาท 
1.10 การอ านวยการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ 

ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565 งบประมาณ  277,200 บาท 

งบประมาณทั้งสิ้น 12,147,400 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.ชม/ศอ.ปส.อ. 
2. เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  
เชิงสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด 
2.1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.1.1 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 

ระดับจังหวดั และ TO BE NUMBER ONE  IDOL 
งบประมาณ 319,000 บาท 

2.1.2 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP
งบประมาณ 60,000 บาท 

2.1.3 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERCISE 
ระดับประเทศ งบประมาณ 375,600 บาท 

2.1.4 กิจกรรมการรณรงค์ต่อวันต้านยาเสพติดโลก 
งบประมาณ 350,000 บาท 

2.2 กิจกรรมเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 
2.2.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL 
งบประมาณ 43,200 บาท 

2.2.2 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL 
ระดับประเทศ งบประมาณ 353,600 บาท 

2.2.3 กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจให้แก่เยาวชน งบประมาณ 813,800 บาท 

2.3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
2.3.1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / 

สถานศึกษา / สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่  
งบประมาณ 180,000 บาท 

2.3.2 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE  ในรอบลงพื้นที ่งบประมาณ 131,500 บาท 

✓ ✓ ✓ ✓ 



 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.–ธ.ค. 
64 

ม.ค.–มี.ค. 
65 

เม.ย.–ม.ิย. 
65 

ก.ค.–ก.ย. 
65 

2.3.3 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับประเทศ งบประมาณ 813,600 บาท 

2.3.4 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะท างานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 29,400 บาท 

2.3.5 พัฒนาเครือข่าย อ าเภอ TO BE NUMBER ONE  
งบประมาณ 570,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,039,700 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่
3. พัฒนาบริบทและพฤตินิสัยผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือสังคมปลอดภัย
จากยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ 
3.1 การเสริมสร้างทักษะเพื่อการปรับเปลีย่นพฤติกรรมความเสีย่ง 

งบประมาณ 963,400 บาท 
3.2 การสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านยาเสพตดิ ลดการเลือกปฏบิัติและ

การตีตราผู้ป่วยยาเสพติด งบประมาณ 463,800 บาท 
3.3 การพัฒนาบริบทเพื่อสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพตดิ โดยใช้ชุมชนเป็น

ศูนย์กลาง งบประมาณ 2,427,800 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,855,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม่ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4. สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ ์
4.1 การสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่บ้าน

ห้วยส้าน งบประมาณ 742,000 บาท 
4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติดและ

หยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่อาย 
งบประมาณ 696,000 บาท 

4.3 อบรมสมาชิกอาสาสมัครต ารวจบ้าน (สตบ.) ในพื้นที่โครงการรอ้ยใจรักษ์
งบประมาณ 62,090 บาท 

4.4 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพตดิในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรกัษ์
งบประมาณ 67,990 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,568,100 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่,สถานตี ารวจภูธรแม่อาย 

✓ ✓ ✓ ✓ 

5. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
งบประมาณ 149,900 บาท 
หน่วยด าเนินงาน กองร้อยตระเวรชายแดนที่ 334   

✓ ✓ ✓ ✓ 

6 ต้ังจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพ
ติดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
งบประมาณ 300,000 บาท 
หน่วยด าเนินงาน กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33  

✓ ✓ ✓ ✓ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 22,060,100 บาท 
 
 
 
 
 



 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

   มี และสมบูรณ์  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ์ 

 (9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
     - 
 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
     - ไม่มี 
 
 
 
 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลผลิต : โครงการรักษาความสงบและความม่ันคง
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน ประจ าปี 2565 22,060,100

กิจกรรมหลักท่ี 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือความย่ังยืน ประจ าปี
 2565

12,147,400   

กิจกรรมย่อย 1.1 สนับสนุน ส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,066,500      -ค่าจ้างเหมาบริการจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวน 100 คน x 35 บาท x 2,019 หมู่บ้าน เป็นเงิน 7,066,500 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด 1,500,000     

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ
  (1) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500,000      -ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 60,000 บาท (12เดือน) เป็นเงิน 1,500,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคลากรด้านการป้องกันและ อบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 1 รุ่น 1 วัน

แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600             -ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 73,500          1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 70 คน ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 24,500 บาท

2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 70 คน ๆ ละ 50 บาท x 2 ม้ือ 
เป็นเงิน 7,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทาง (เหมาจ่ายไป-กลับ) ให้แก่ผู้เข้าอบรม จ านวน 60 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 60 ชุด ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

7,066,500     

77,100          

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาทิเช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์, จัดนิทรรศการ, การแข่งขันกีฬา ,อบรมให้ความรู้ ฯลฯ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อ าเภอ 496,000        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.3 ค่าวัสดุ
  (1) วัสดุเวชภัณฑ์ 496,000         -ค่าชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ 32,000 ชุด ๆ ละ 15.50 บาท (จัดซ้ือจากองค์การเภสัชกรรม)

กิจกรรมย่อยท่ี 1.5 การสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 821,000        อบรมจ านวน 5 รุ่นๆละ 1 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 18,000           -ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท จ านวน 5 รุ่น เป็นเงิน 18,000 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 803,000        1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 520 คน ๆ ละ 160 บาท 

เป็นเงิน 416,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 
520 คน ๆ ละ 35 บาท  x 2 ม้ือ เป็นเงิน 182,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2,500 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเกียรติบัตร จ านวน 2,500 ฉบับ ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานท่ีพิธีเปิดการอบรม จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
6. ค่าจ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียง จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.6 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดระดับจังหวัด 285,000        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 285,000        1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนประมาณ 2,000 คน ๆ ละ 35 บาท

เป็นเงิน 70,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทาง (เหมาจ่ายไป-กลับ) ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งพิธีเปิดงาน จ านวน 5,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ีประกวด/แข่งขัน จ านวน 5 จุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียง จ านวน 5 จุด ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท
6. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน จ านวน 10,000 บาท
7. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าถ้วยรางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร จ านวน 50,000 บาท
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8. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ด าเนินรายการ จ านวน 20,000 บาท
9. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ท าหน้าท่ีตัดสินการประกวด/แข่งขัน จ านวน 30,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 1.7 การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดระดับอ าเภอ 1,437,500     

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,437,500     1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละประมาณ 500 คน ๆ ละ 35 บาท 

เป็นเงิน 437,500 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งพิธีเปิดงาน จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ีประกวด/แข่งขัน จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียง จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท
6. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าถ้วยรางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท
7. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ด าเนินรายการ จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท
8. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ท าหน้าท่ีตัดสินการประกวด/แข่งขัน จ านวน 25 อ าเภอ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 1.8 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

64,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 64,000 1. ค่าเบ้ียเล้ียงให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล จ านวน 20 คน ๆ ละ 240 บาท 5 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท 

2. ค่าเช่าท่ีพักให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล จ านวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. ค่ายานพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูล (เหมาจ่ายไป-กลับ) จ านวน 20 คน ๆ ละ 300 บาท 5 คร้ัง 
เป็นเงิน 30,000 บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.9 การประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ.ชม 123,100

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600            ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย/วิทยากรกลุ่ม จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 119,500        1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 110 คน ๆ ละ 350 บาท 

เป็นเงิน 38,500 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าท่ีโครงการ จ านวน 110 คน ๆ ละ 50 บาท x 2 ม้ือ
เป็นเงิน 11,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทาง (เหมาจ่ายไป-กลับ) ให้แก่ผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 100 ชุด ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 1.10 การอ านวยการติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนโครงการร้อยใจรักษ์ 277,200

ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 -
 2565

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000  -ค่ายานพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือไปตรวจติดตามงาน (เหมาจ่ายไป-กลับ) จ านวน 5 คน ๆ ละ 500 บาท 12 คร้ัง 

เป็นเงิน 30,000 บาท 

  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 247,200        1. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานติดตามโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 - 2565 เดือนละ 15,000 บาท × 12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 80 คน ๆ ละ 35 บาท 12 คร้ัง เป็นเงิน 33,600 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 80 ชุด ๆ ละ 35 บาท 12 คร้ัง 
เป็นเงิน 33,600 บาท 

กิจกรรมหลักท่ี 2 : เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
เชิงสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด

4,039,700     

กิจกรรมย่อย 1 สนับสนุน ส่งเสริมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดกิจกรรม 1,104,600
กิจกรรมย่อย 1.1 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERCISE ระดับจังหวัด 
และ TO BE NUMBER ONE  IDOL ระดับจังหวัด

319,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
     (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 72,000 - ค่าเบ้ียเล้ียงผู้เข้ร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน ๆ ละ 240 บาท

75,000 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกรรมการประกวด จ านวน 300 คน ๆ ละ 250 บาท
     (2)  ค่าเงินรางวัล 72,000 - ค่าเงินรางวัล
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     (3)  ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 - ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวด (1. จัดต้ังเวทีขนาด 4 เมตร  x 12 เมตร พร้อมฉากเวที และป้ายประกวดการแข่งขัน ขนาด 4 เมตร x 
12 เมตร 2. เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุดใหญ่ 3. พิธีกร จ านวน 2 คน ตลอดงาน 4. จัดหาคณะกรรมการจ านวน 10 คน)

กิจกรรมย่อย 1.2 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CAMP 60,000

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
     (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 60,000 - ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง (ไป-กลับ) จ านวน 2 คัน ๆ 10,000 บาท ต่อ 1 คืน จ านวน 3 คร้ัง 

กิจกรรมย่อย 1.3 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERCISE ระดับประเทศ 375,600

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
     (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 168,000 - ค่าท่ีพัก ผู้เข้าร่วม 80 คน จ านวน 40 ห้องๆ ละ 1,400 บาท  จ านวน 3 คืน 

150,000 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน
57,600 - ค่าเบ้ียเล้ียงจ านวน 80 คนๆ ละ 240 บาท จ านวน 3 วัน 

กิจกรรมย่อย 1.4 กิจกรรมการรณรงค์ต่อวันต้านยาเสพติดโลก 350,000

๑.๑.1 ค่าใช้สอย
     (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1,000 คน × 30 บาท × 2 ม้ือ 

100,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1,000 คน × 100 บาท x 1 ม้ือ 
90,000 - ค่าจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพันธ์

100,000 .- ค่าเหรีญและโล่รางวัล

กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 1,210,600

กิจกรรมย่อย 2.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL 43,200

1.1.1 ค่าตอบแทน
     (7)  เงินค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน  x 6 ช่ัวโมง X 600 บาท x 4 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
     (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 16,000 - ค่าเดินทางผู้เข้าอบรมและวิทยากร จ านวน 20 คน x 200 บาท x  4 คร้ัง   

     (๗)  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4,800 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20 คน x 30 บาท x 2 ม้ือ x 4 คร้ัง   
8,000 - ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 100 บาท x 4 คร้ัง

กิจกรรมย่อย 2.2 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL ระดับประเทศ 353,600

2.2.1 งานแถลงข่าวส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 85,600

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
      (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 14,000 - ค่าท่ีพัก จ านวน 10 ห้องๆ ละ 1,400 บาท  จ านวน 1คืน 

9,600 - ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 20 คนๆ ละ 240 บาท จ านวน 2 วัน 
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40,000 - ค่าพาหนะเดินทาง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ)
     (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ 22,000 - ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง ไป-กลับ จ านวน 1 คัน
2.2.2 งานประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 268,000

ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
     (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 48,000 - ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 20 คนๆ ละ 240 บาท X 2 วัน x 5 คร้ัง

70,000 - ค่าท่ีพัก จ านวน 10 ห้องๆ ละ 1,400 บาท  X 1 คืน   x 5 คร้ัง
50,000 - ค่าพาหนะเดินทาง x 5 คร้ัง (ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ)

     (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 '- ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง (ไป-กลับ)  2 คัน X 10,000 บาท X 1 คืน X 5 คร้ัง
กิจกรรมย่อย 2.3 กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคล่ือนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 813,800

2.3.1 การค่ายเยาวชนแกนน าเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 328,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
     (7)  เงินค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 50,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  42 ช่ัวโมง X 600 บาท X 2 คร้ัง(ขอรับเพียง 50,000)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 32,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 80 คน × 50 บาท × 2 ม้ือ x 2 วัน X 2 คร้ัง

80,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80 คน × 250 บาท x 1 ม้ือ x  2 วัน X 2 คร้ัง
40,000 - ค่าอาหารเย็น จ านวน 80 คน × 250 บาท x 1 ม้ือ  X 2 คร้ัง

       ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 112,000 '- ค่าท่ีพัก จ านวน 40 ห้องๆ ละ 1,400 บาท  X 1 คืน  x 2 คร้ัง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
     (๑)  วัสดุส านักงาน 14,000 - ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 

2.3.2 พัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE NUMBER ONE 177,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
     (7)  เงินค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 30,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 7 ช่ัวโมง X 600 บาท × 6 คร้ัง และจ านวน 8 ช่ัวโมง X 600 บาท × 1 คร้ัง 
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 42,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน × 30 บาท × 2 ม้ือ x 7 คร้ัง

70,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน × 100 บาท x 1 ม้ือ 7 คร้ัง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
     (๑)  วัสดุส านักงาน 35,000 - ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 

2.3.3 การค้นหาสถานประกอบการดีเด่น เพ่ือเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ

58,400

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
     (1)  ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400 - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน  x 6 ช่ัวโมง X 600 บาท × 4 คร้ัง 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน × 30 บาท × 2 ม้ือ × 4 คร้ัง 

20,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน × 100 บาท x 1 ม้ือ × 4 คร้ัง 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
     (๑)  วัสดุส านักงาน 12,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
2.3.4 พัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 8 ทีม 250,400

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
     (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 86,400 .- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 15 คน × 30 บาท × 2 ม้ือ × 8 ทีม × 12 วัน

144,000 .- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน × 100 บาท × 1 ม้ือ × 8 ทีม × 12 วัน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
     (๑)  วัสดุส านักงาน 20,000 - ค่าวัสดุส านักงาน
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,724,500
กิจกรรมย่อย 3.1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / 
สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่

180,000

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
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    (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 200 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ
50,000 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 คน x 250 บาท

    (3) ค่าเงินรางวัล 60,000 - ค่าเงินรางวัล
กิจกรรมย่อย 3.2 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในรอบลงพ้ืนท่ี

131,500

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
    (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 37,500 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 150 คน x 2 ม้ือ x 30 บาท

15,000 - ค่าอาหารกลางวัน 150 คน x 1 ม้ือ x 100 บาท
45,000 - ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานท่ีกิจกรรมการประกวด
25,000 - จ้างเหมาจัดท าคู่มือองค์ความรู้ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมย่อย 3.3 กิจกรรมการประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ

813,600

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
     (๗)  ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมนาและฝึกอบรม) 36,000 - ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกซ้อมการแสดง 2 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท x 10 วัน 

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
     (1)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 57,600 - ค่าเบ้ียเล้ียง

60,000 - ค่าพาหนะในการเดินทาง 
140,000 - ค่าท่ีพัก 

     (๖)  ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000 - ค่าจ้างเหมาจัดท าบูธนิทรรศการ 
20,000 - ค่าจ้างเหมาจัดท า VTR 
50,000 - ค่าจัดท าเอกสารรูปเล่ม 

200,000 - ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง (6 ล้อ 1 คัน)
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กิจกรรมย่อย 3.4 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะท างานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 จังหวัดเชียงใหม่

29,400

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
     (1)  ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 7,200 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 60 คน x 1 ม้ือ x 30 บาท x 2 ม้ือ x 2 คร้ัง

12,000 - ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 1 ม้ือ x 100 บาท x 2 คร้ัง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 3,000 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมย่อย 3.5 พัฒนาเครือข่าย อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 570,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
     (7)  เงินค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 120,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

     (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000 .- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน × 30 บาท × 2 ม้ือ  X 25 อ าเภอ X 2 คร้ัง
250,000 .- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน × 100 บาท x 1 ม้ือ  X 25 อ าเภอ X 2 คร้ัง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
     (๑)  วัสดุส านักงาน 50,000 - ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรมหลักท่ี 3 : พัฒนาบริบทและพฤตินิสัยผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด เพ่ือสังคมปลอดภัยจากยา
เสพติด จังหวัดเชียงใหม่

3,855,000     

กิจกรรมย่อย 3.1 การเสริมสร้างทักษะเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมความเส่ียง 963,400 อบรม จ านวน 5 รุ่นๆละ 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 72,000 - ค่าตอบแทนทีมวิทยากร 4 คน * 600 บาท * 6  ช่ัวโมง * 5 รุ่น

43,200 - ค่าตอบแทนทีมวิทยากร 4 คน * 600 บาท * 6  ช่ัวโมง * 3 วัน
144,000 - ค่าตอบแทนทีมวิทยากร 4 คน * 600 บาท * 6  ช่ัวโมง * 2 วัน * 5 อ าเภอ
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 12,000 - ค่าท่ีพัก 800 บาท * 3 ห้อง * 5 วัน

7,200 - ค่าท่ีพัก 800 บาท * 3 ห้อง * 3 วัน
24,000 - ค่าท่ีพัก 800 บาท * 3 ห้อง * 10 วัน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 60,000 - ค่าอาหารกลางวันม้ือละ 120 บาท * 1 ม้ือ * 100  คน * 5 รุ่น
35,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 35 บาท * 2 ม้ือ * 100  คน * 5 รุ่น
36,000 - ค่าอาหารกลางวันม้ือละ 120 บาท * 3 ม้ือ * 100  คน
21,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 35 บาท * 6 ม้ือ * 100  คน
72,000 - ค่าอาหารกลางวันม้ือละ 120 บาท * 2 ม้ือ * 60  คน * 5 อ าเภอ
42,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 35 บาท * 4 ม้ือ * 60  คน * 5 อ าเภอ

100,000 - ค่าพาหนะ 200 บาท * 100 คน * 5 รุ่น
100,000 - ค่าพาหนะ 200 บาท * 50 คน * 2 วัน * 5 อ าเภอ

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 - ค่าจ้างเหมา รถตู้พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 - เอกสาร ส่ือ สิงพิมพ์

  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์ 100,000 - ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 25,000 - ค่าวัสดุ จัดการอบรม รุ่นละ 5,000 บาท * 5 รุ่น

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 การส่ือสารเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านยาเสพติด ลดการเลือกปฏิบัติและ
การตีตราผู้ป่วยยาเสพติด

463,800 อบรม 1 รุ่น จ านวน 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 28,800 - ค่าตอบแทนทีมวิทยากร 4 คน * 600 บาท * 6  ช่ัวโมง * 2 วัน

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 56,000 - ค่าท่ีพัก 1,400 บาท * 40 ห้อง * 1 วัน

64,000 - ค่าพาหนะ 400 บาท * 80 คน * 2 วัน

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 150,000 - ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมรณรงค์
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 60,000 - ค่าอาหารกลางวันม้ือละ 300 บาท * 2 ม้ือ * 100  คน

20,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 50 บาท * 4 ม้ือ * 100  คน
30,000 - ค่าอาหารเย็นม้ือละ 300 บาท * 1 ม้ือ * 100  คน



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 - เอกสาร ส่ือ ประชาสัมพันธ์

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 5,000 - ค่าวัสดุ จัดการอบรม

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 การพัฒนาบริบทเพ่ือสู่สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 2,427,800 กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมชน ผู้ผ่านการบ าบัด และประชาชนแกนน า อบรม 5 รุ่นๆละ 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 36,800 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 540,000 - ค่าตอบแทนทีมวิทยากร 2 คน * 600 บาท * 6  ช่ัวโมง * 15 วัน * 5 อ าเภอ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 36,000 - ค่าท่ีพัก 800 บาท * 3 ห้อง * 15 วัน
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 450,000 - ค่าอาหารกลางวันม้ือละ 100 บาท * 15 ม้ือ * 60  คน * 5 อ าเภอ

270,000 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมม้ือละ 30 บาท * 30 ม้ือ * 60  คน * 5 อ าเภอ
450,000 - ค่าอาหารเย็นม้ือละ 100 บาท * 15 ม้ือ * 60  คน * 5 อ าเภอ
450,000 - ค่าอาหารเช้าม้ือละ 100 บาท * 15 ม้ือ * 60  คน * 5 อ าเภอ
120,000 - ค่าพาหนะ 200 บาท * 60 คน * 2 วัน * 5 อ าเภอ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๘) วัสดุเวชภัณฑ์ 50,000 - ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 25,000 - ค่าวัสดุ จัดการอบรม รุ่นละ 5,000 บาท * 5 อ าเภอ

กิจกรรมหลักท่ี 4 : สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ 1,568,100     

กิจกรรมย่อย 4.1 การสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนท่ีบ้านห้วยส้าน 742,020

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 576,000  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (20 วัน * 12 คน * 200 บาท * 12 คร้ัง)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 96,000  - ค่าน้ ามันรถยนต์ 1 คัน ( 12 คร้ัง * 8,000 บาท )
24,000  - ค่าน้ ามันรถจักรยานยยนต์ 1 คัน ( 12 คร้ัง * 2,000 บาท )

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน 22,000  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล

15,000  - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชริดเลเซอร์ (LED) สี
5,800  - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
2,000  - โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์
1,220  - เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์

กิจกรรมย่อย 4.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันการลักลอบล าเลียงยาเสพติด และ
หยุดย้ังการแพรระบาดยาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่อาย

696,000

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 576,000  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (20 วัน * 12 คน * 200 บาท * 12 คร้ัง)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 96,000  - ค่าน้ ามันรถยนต์ 1 คัน ( 12 คร้ัง * 8,000 บาท )
24,000  - ค่าน้ ามันรถจักรยานยยนต์ 1 คัน ( 12 คร้ัง * 2,000 บาท )

กิจกรรมย่อย 4.3 อบรมสมาชิกต ารวจบ้าน (สตบ.) ในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ 62,090 อบรมจ านวน 4 รุ่นๆละ 1 วัน

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400  - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 รุ่น (6 คน * 600 บาท * 4 รุ่น)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 30,120 - ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี 4 รุ่น จ านวน 251 คน จ านวน 1 ม้ือๆละ 120 บาท

17,570 - ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี 4 รุ่น จ านวน 251 คน จ านวน 2 ม้ือๆละ 35 บาท

กิจกรรมย่อย 4.4 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดในพ้ืนท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ 67,990

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 10,800  - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 รุ่น (6 คน * 600 บาท * 3 รุ่น)

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 36,120 - ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี 3 รุ่น จ านวน 301 คน จ านวน 1 ม้ือๆละ 120 บาท

21,070 - ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี 3 รุ่น จ านวน 301 คน จ านวน 2 ม้ือๆละ 35 บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565 ค าช้ีแจง

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 5 : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 149,900        

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนวิทยากร 21,000  - ค่าตอบแทนวิทยากร 5 อ าเภอ * 7 ช่ัวโมง * 600 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,500 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมพิธีปิดการอบรม 5 อ าเภอ * 500 บาท

32,550 - ค่าอาหารว่าง 5 อ าเภอ จ านวน 651 คน จ านวน 2 ม้ือๆละ 25 บาท
7,500  - ค่าจัดสถานท่ี พิธีปัจฉิมนิเทศ - พิธีปิดและเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุม จ านวน 5 อ าเภอๆละ 1,500 บาท
3,000  - ค่าจัดแผ่นไวนิล โครงการ จ านวน 5 อ าเภอ

55,335  - ค่าเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 อ าเภอ
21,505  - ค่าส่ือและค่าวัสดุอุปกร์การจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 อ าเภอ

6,510  - ค่าจัดท าใบประกาศ จ านวน 5 อ าเภอ (651 คน * 10 บาท)

กิจกรรมหลักท่ี 6 : ต้ังจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวณสกัดก้ันการลักลอบล าเลียงยาเสพติดกอง
ก ากับการต ารวจตะเวนชายแดนท่ี 33

300,000        

๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 200,000 - ค่าเบ้ียเล้ียงชุดปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติด (2 ชุดปฏิบัติการๆละ 10 นาย (แบ่งออกตามความเหมาะสม) เดือนละ 10 วัน เบ้ียเล้ียงวันละ

 240 บาท/คน จ านวน 12 เดือน)

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000  - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนยานพาหนะ



ล ำดับควำมส ำคัญ 14 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมม่ันคงในพื้นที่ชำยแดนและเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนในระดับท้องถิ่น 
2. งบประมำณ 3,227,900 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่
อ าเภอชายแดน ๕ อ าเภอ 
1,040,000 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการ 
จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
750,100 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน 
ของ ๕ อ าเภอชายแดน 
481,000 บาท 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ เชียงดาว เวียงแหง ฝาง ไชยปราการ แม่อาย 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือสร้างชุมชน
ชายแดนเข็มแข็ง 
287,000 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดตามแนวชายแดน 
457,800 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที ่6  
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การอบรมจัดตั้งราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่
อ าเภอชายแดน 
212,000 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 



แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมม่ันคงในพื้นที่ชำยแดนและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนในระดับท้องถิ่น 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(13.1) (13.3) 
(13.4) (13.6) 

(13.2)(13.5) 



 
 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย)                   (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
       ล าดับความส าคัญ  14 
 

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนและเสริมสร้างความสมัพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถิ่น 
วงเงิน 3,227,900 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การจัดการสาธารณภัย การสรา้งความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว, เวียงแหง, ไชยปราการ, ฝาง และที่ท าการปกครอง

อ าเภอแม่อาย 
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพันธ์  ดีอ่อน        ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ทีท่ าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2615-6 
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งได้ให้ความส าคัญเร่งรัดด าเนินการ แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน พัฒนาและเสริมสร้าง  
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ  (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕7) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสรา้ง
ศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหา  และสามารถแก้ไขปัญหาที่คิดว่า  
จะเกิดขึ้นหรือได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ภาคส่วนได้มีการตระหนัก และมีจิตส านึกความมั่นคงด้านการ 
ผนึกก าลังของทุกภาคส่วน เพื่อน าพลังอ านาจของชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา เสริมด้านความมั่นคงของชาติ ได้อย่างประสาน สอดคล้อง และมีเอกภาพในการ
ด าเนินงานท้ังมิติภายในประเทศ และมิติต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสนับสนุน การด าเนินงานในกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่อ าเภอชายแดนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ติดกับรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาระยะทางชายแดนยาว 
227 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอฝาง  อ าเภอไชยปราการ อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง มีต าบล
ติดกับแนวชายแดน 12 ต าบล 139 หมู่บ้าน มีช่องทางเข้า-ออกตามธรรมชาติรวม 30 ช่องทาง สภาพเขตแนวชายแดนใหญ่เป็นป่าเขา
ระยะหลายกิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจนท าให้มีปัญหาตามแนวชายแดนมากมาย ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายในบริเวณ
ชายแดนปัญหายาเสพติดปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองสร้างจิตส านึกในความ  
เป็นไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่น าพาโดยแรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบในประเทศเมียนมา ปัญหา
การปักปันหลักเขตแดน และทุ่นระเบิด ฯลฯ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคง (SWOT Analysis) กลุ่มภารกิจของคณะกรรมการ

ด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัด ตามล าดับความรุนแรง ดังนี้ 
(1.2.1) ปัญหายาเสพติด 

1) การลักลอบน าเข้ายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมียาเสพติดจ านวนมากพักคอยตามแนวชายแดน  
ด้านตรงข้ามในประเทศเพื่อนบ้าน ตัวยาหลักยังคงเป็นยาบ้า ส่วนเฮโรอีนและยาไอซ์ มีแนวโน้มว่ามีการลักลอบล าเลียงเพิ่มขึ้น  
โดยปลายทางส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศท่ีสาม   

2) การลักลอบล าเลียงแต่ละครั้งจ าด าเนินการในปริมาณไม่มาก เน้นการส่งต่อถึงผู้ค้า/ ที่หมายปลายทางอย่างรวดเร็ว
โดยใช้วิธีฝากมากับรถโดยสารประจ าทาง รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถขนพัสดุภัณฑ์ และทางไปรษณีย์ พื้นที่น าเข้าเพื่อ 
ความเพ่งเล็ง ได้แด่ พื้นที่อ าเภอเชียงดาว ฝาง แม่อาย และพื้นที่รอยต่ออ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับอ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงท่ีมีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 



 
 

(1.2.2) ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าและสภาพ  

ความยากล าบากในการด ารงชีวิตของประชาชนภายในประเทศเพื่อนบ้านเป็นปัจจัยส าคัญ รวมถึงความต้องการของนายจ้างและ
ผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานถูกเพิ่มผลก าไรในการประกอบกิจการของตน วิธีการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากจะมีขบวนการน าพาคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีการประสานงานและนัดจุดนัดพบ
ระหว่างแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเขตเมียนมากับกลุ่มขบวนการผู้น าพาคนต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ชายแดนหลังจากคนต่างด้าวเหล่านั้น  
ข้ามแนวชายแดนมาตามช่องทางในภูมิประเทศเข้ามาในเขตไทยแล้วจะมีรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการผู้น าพาคน
ต่างด้าวน าไปไว้ตามสวนต่างๆ หรือสถานที่ปลอดภัยแล้วให้นายหน้าจัดส่งแรงงานเข้าท างานตามสวนผลไม้ โรงงานและสถานที่บริการ  
ในพื้นที่หรือส่งเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ในเวลากลางคืน หรือเวลาที่ปลอดเจ้าหน้าที่ 

แรงงานต่างด้าวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อปี 2563 มีจ านวนประมาณ 20,425 คน (ข้อมูล 
ณ วันท่ี 21 กันยายน 2563) โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนเช้ือสายสญัชาตเิมียนมาโดยหน่วยข่าวความมั่นคงไดว้ิเคราะห์ข้อมูลไว้ว่านอกจากนี้ยงั
มีกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนไม่น้อย 

(1.2.3) ปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ี และสาธารณภัย  
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ร้อยละ 70 มีสภาพเป็นภูเขา และป่าไม้ ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่  

โดยมีอ าเภอท่ีประสบปัญหามากที่สุด คืออ าเภอแม่แจ่ม และอมก๋อยเนื่องจากภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีภูเขา และประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า  
เมื่อมีการเพิ่มจ านวนของประชากรชนเผ่าในพื้นที่ จึงเกิดปัญหาการขยายที่ดินท ากินเพิ่มเติมจึงเป็นสาเหตุของการบุกรุกท าลายป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บางส่วนบุกรุกท าลายป่าไม้เพื่อการปลูกพืชเสพติด เช่น ฝิ่น ก่อให้เกิดผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ ตามมา 
เช่น น้ าป่าไหลหลาก การกัดเซาะผิวดินในพ้ืนท่ีป่าเกิดเป็นดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก แม่น้ าล าคลองถูกทบถมจนตื้นเขิน เกิดปัญหาแล้ง
ซ้ าซากในหน้าแล้งและมีปัญหาเรื่องหมอกควันจากการเผาป่า ในฤดูเริ่มต้นเพาะปลูก 

(1.2.4) ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 
จากสภาพเขตแนวชายแดนใหญ่ เป็นป่าเขาระยะ 227 กิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจนท าให้มีปัญหา

ตามแนวชายแดนมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ปัญหาการค้ามนุษย์และ
ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายบริเวณชายแดน ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาเกี่ยวกับจิตส านึกในความเป็นไทยของชนกลุ่มน้อย  
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่น าพาโดยแรงงานต่างด้าว ปัญหาการปักปันเขตแดนและทุ่นระเบิด นอกจากนั้น ยังมีกองก าลังทหาร
เชื้อสายว้า (UWSA) วางก าลังอยู่ทางด้านอ าเภอเวียงแหงและอ าเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสามารถแก้ไข
ปัญหาให้เบ็ดเสร็จในพื้นที่ได้ อาจจะเกิดปัญหาลุกลามเข้าไปสู่พื้นที่ส่วนในของประเทศ ซึ่งจะท าให้ยากต่อการแก้ไข ในภาพวงกว้าง  
จึงต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไปในพ้ืนท่ีส่วนในของประเทศ 
 
(๒) ข้อมลูทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

1) เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความมั่นคงในพ้ืนท่ีชายแดน 
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้านให้เกิดการร่ วมคิด ร่วมท า  

ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเสริมสร้างระบบป้องกันตนเอง  
มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ 

3) เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง 
4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่เข้มแข็งบนพื้นฐานกระบวน

ความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม ่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ 
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564      สิ้นสุดปี  กันยายน 2565 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 5 อ าเภอชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชย

ปราการ อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย 
 



 
 

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

- หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีปัญหาด้านยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง สาธารณภัยและอาชญากรรม 
- ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย และบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง
ของจังหวัด 

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
- ขบวนการน าพาผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและค้ามนุษย์ 
- ขบวนการตัดไม้ท าลายป่าและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- ขบวนการก่ออาชญากรรมและกระท าผิดอาญา 
- ผู้มีอิทธิพลและขบวนการกระท าผิดกฎหมาย 
- สถานบริการและแหล่งมั่วสุมอบายมุขผิดกฎหมาย 
- ขบวนการยุยงส่งเสริมก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกภายในชาติ 
- อาชญากรและผู้ก่อการรา้ยข้ามชาติ 

 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
 1) ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน จ านวน 750 คน 

2) มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน เพิ่มขึ้น 100 คน  
3) ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 อ าเภอชายแดน เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 410 คน 
4) มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ 5 อ าเภอชายแดน จ านวน 5 ครั้ง 

(๔.๒) ผลผลิต  
1) มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนในท่ี 
2) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตระหนักรู้ว่าภัยด้านความมั่นคง  

เป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม 
3) มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่  

ท าให้เกิดการแก้ไขปญัหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ 
4) เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน จากการร่วมคิดร่วมท าซึ่งจะส่งเสริม

ให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”    
(๔.๓) ผลลัพธ์  

1) มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนในท่ี 
2) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตระหนักรู้ว่าภัยด้านความมั่นคง  

เป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม 
3) มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่  

ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ 
4) เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นท่ีอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้านจากการร่วมคิดร่วมท าซึ่งจะส่งเสริม

ให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง” 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

              เชิงบวก : สามารถสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน และน ามาซึ่ง
ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป 
เชิงลบ : - 
 
 
 
 



 
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.–ธ.ค. 
64 

ม.ค.–มี.ค. 
65 

เม.ย.–ม.ิย. 
65 

ก.ค.–ก.ย. 
65 

1. การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
ในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน ๕ อ าเภอ 
งบประมาณ 1,040,000 บาท 
หน่วยด าเนินงานที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่

✓ ✓ ✓ ✓ 

2. การพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน  
โดยการจัดประชุมเพ่ือให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
งบประมาณ 750,100 บาท 
ที่หน่วยด าเนินงาน ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

3. การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬา 
สร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับ
ประเทศเพ่ือน ของ ๕ อ าเภอชายแดน 
งบประมาณ 481,000 บาท 
ที่หน่วยด าเนินงาน ท าการปกครองอ าเภอ เชียงดาว เวียงแหง ฝาง ไชย
ปราการ แม่อาย 

✓ ✓ ✓ ✓ 

4. การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือสร้าง
ชุมชนชายแดนเข็มแข็ง 
งบประมาณ 287,000 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

5. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน 
งบประมาณ 457,800 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

6. การอบรมจัดต้ังราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
ในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน 
งบประมาณ 212,000 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 3,227,900 บาท 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น) 
  มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ์  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

 (9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
     - 
 
 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
     - ไม่มี 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน : ความม่ันคงชายแดน
ผลผลิต :............................

โครงการ : โครงการบูรณาการสร้างความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถ่ิน

3,227,900

กิจกรรมหลักท่ี 1 : การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ชายแดน ๕ อ าเภอ

1,040,000           ฝึกอบรม ชรบ.จ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 150 คน จ านวน 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 72,000                ค่าวิทยากรภายนอก 5 รุ่น  * 12 ช่ัวโมง * 1200 บาท

48,000                ค่าวิทยากรภาครัฐก 5 รุ่น  * 16 ช่ัวโมง * 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 25,000                ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี /5 อ าเภอ

50,000                ค่าจ้างเหมาช่างภาพ ส าหรับบันทึกภาพน่ิง และบันทึกภาพเคล่ือนไหวการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์สภาพพ้ืนท่ี ปัญหาความม่ันคง
เพ่ือประกอบการฝึก/  อ าเภอ

50,000                ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/จัดท าเอกสารรูปเล่ม /5 อ าเภอ

25,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ,ส่ือOnline และติดต่อ   ประสานงานระหว่างอ าเภอชายแดน /5 อ าเภอ

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 150,000              ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ /5 อ าเภอ 750 คน * 200 บาท (เหมาจ่าย ไป - กลับ)
50,000                ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ /5 อ าเภอ ๆ ละ 10,000 บาท

300,000              ค่าจ้างเหมาท าอาหาร  /5 อ าเภอ
105,000              ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม /5 อ าเภอ

1.1.3 ค่าวัสดุ 15,000                ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน /5 อ าเภอ
150,000              ค่าวัสดุสนามและการฝึก /5 อ าเภอ

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การพัฒนาศักยภาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม
เพ่ือให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน

750,100             ฝึกอบรมจ านวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 216,000             
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 21,600                ค่าวิทยากรภายนอก 2 รุ่น จ านวน 36 ช่ัวโมง * 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000                ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/จัดท าเอกสารรูปเล่ม โครงการบูรณาการสร้างความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนและเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถ่ินจ านวน  2 รุ่น
30,000                ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ,ส่ือOnline และติดต่อ   ประสานงานระหว่างอ าเภอชายแดน

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 120,000              ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 2 รุ่น จ านวน 300 คน * 400 บาท
142,500              ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ 2 รุ่น 150 ห้อง * 950 บาท
270,000              ค่าจ้างเหมาอาหาร 2 รุ่น 300 คน * 300 บาท * 3 ม้ือ

60,000                ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 รุ่น 300 คน * 50 บาท * 4 ม้ือ
1.1.3 ค่าวัสดุ 36,000                ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม 2 รุ่น

10,000                วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒ รุ่น

กิจกรรมหลักท่ี 3 : การเช่ือมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ 
และการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน ของ ๕ อ าเภอชายแดน

481,000             

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 225,000              ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 5 อ าเภอ 1500 คน * 150 บาท

60,000                ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างและ เคร่ืองด่ืม 5 อ าเภอ 1500 คน * 40 บาท
25,000                ค่าจ้างเหมาจัดท าเวทีพร้อมร้ือถอน /5 อ าเภอ
25,000                ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี พิธีเปิด/ปิด และเคร่ืองเสียง /5 อ าเภอ

1.1.3 ค่าวัสดุ

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,000                วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน /5 อ าเภอ

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก 73,000                ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม /5 อ าเภอ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 4 : การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง 5 อ าเภอชายแดน

287,000             

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 72,000                ค่าเบ้ียเล้ียง /5 อ าเภอ

125,000              ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ /5 อ าเภอ
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000                ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/จัดท าเอกสารรูปเล่ม /5 อ าเภอ
1.1.3 ค่าวัสดุ 20,000                ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน /5 อ าเภอ

20,000                ค่าวัสดุส าหรับฝึกอบรม /5 อ าเภอ

กิจกรรมหลักท่ี 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดตามแนวชายแดน 1 รุ่น

457,800             

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400                ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 2 คน * 12 ช่ัวโมง * 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000                ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี พิธีเปิด/ปิด และเคร่ืองเสียง

5,000                  ค่าจ้างเหมาช่างภาพ ส าหรับบันทึกภาพน่ิง และบันทึกภาพเคล่ือนไหว
15,000 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ,ส่ือOnline และติดต่อประสานงานระหว่างอ าเภอชายแดน

100,000 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสารการข่าวตามสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนของแต่ละอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 52,000                ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 130 คน * 400 บาท
61,750                ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ 65 ห้อง * 950 บาท

117,000              ค่าจ้างเหมาท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม 130 คน * 3 ม้ือ * 300 บาท
26,000                ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 130 คน * 4 ม้ือ * 50 บาท

1.1.3 ค่าวัสดุ 6,600                  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
30,050                ค่าวัสดุส าหรับฝึกอบรม



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมหลักท่ี 6 : การอบรมจัดต้ังราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ชายแดน

212,000             อบรมจ านวน 1 รุ่น จ านวน 3 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 24,000                ค่าวิทยากรจ านวน 40 ช่ัวโมง * 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 10,000                ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000                  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี

10,000                ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/จัดท าเอกสารรูปเล่ม

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 20,000                ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 100 คน * 200 บาท (เหมาจ่าย ไป - กลับ)
73,500                ค่าจ้างเหมาท าอาหาร (100 คน จ านวน 7 ม้ือๆละ 105 บาท)
21,000                ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม (100 คน จ านวน 6 ม้ือๆละ 35 บาท)

1.1.3 ค่าวัสดุ 8,500                  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
40,000                ค่าวัสดุสนามและการฝึก
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรปลูกฝังจิตส ำนึกสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ และป้องกัน

และแก้ไขปัญหำควำมสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 3,560,800 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่ 
2,460,800 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที ่2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ น้อมน าศาสตร์
พระราชา พัฒนาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืน 
1,100,000 บาท 
ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรปลูกฝังจิตส ำนึกสรำ้งควำมปรองดองสมำนฉันท์ และป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี ้ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(14.1) 
(14.2) 

 
 



 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                   (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 

      ล าดับความส าคัญ  16 
 

ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
เชียงใหม ่  

วงเงิน 3,560,800 บาท  (สามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การจัดการสาธารณภัย การสรา้งความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน : การจัดการสาธารณภยั การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่, กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่,  

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่, ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่
ผู้รับผิดชอบ : นายวีระพันธ์  ดีอ่อน        ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  
สถานที่ติดต่อ : ทีท่ าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่   
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5311-2615-6 
 

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีจุดมุ่งหมาย  

เพื่อปลูกฝังส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การธ ารงรักษาสถาบันภายใต้
การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสอดแทรกเนื้อหาการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การน้อมน า
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ใจความว่า 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเผยแพร่ให้บุคคลกร
ผู้เข้าร่วมโครงการ การเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ตลอดจนปลูกฝังแนวทางสัญญาประชาคมเพื่อสร้าง  
ความสามัคคีปรองดอง และแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม ให้กับบุคลากร ได้น าไปขยายผลในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ปัจจุบันคนในสังคมไทยยังคงมีปัญหาความขัดแย้งหลายประเด็น อาทิเช่น ปัญหาความขัดแย้ง 

ทางการเมือง ปัญหาความเหลื่อมล้ า และความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิด
ความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิด และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจาก  ความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเช่ือมั่น  
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ให้เกิดความรักและความสามัคคี ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  
ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปี ที่เป็นรูปธรรม คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการ ปลูกจิตส านึก  ด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ 

ปัจจุบันคนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งหลายประเด็น อาทิเช่น ปัญหาความขัดแย้ง ทางการเมือง ปัญหา
ความเหลื่อมล่ า และความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมของประชาชนท่ีต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความเข็มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิด และอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจาก  ความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
และปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์จิตใจให้เกิดความรักและ  
ความสามัคคี ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญ
ในภาพรวมระยะ ๒๐ ปี ที่เป็นรูปธรรม คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรัก 
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการ ปลูกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ในสังคม เกิดจากประชาชนในสังคมไทยส่วนมากยังขาดความรู้ด้านกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง  
จากการที่ตนไม่รู้กฎหมาย และในชุมชนมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและผู้น าชุมชน ที่ด าเนินการเป็นจิตอาสาท างานเพื่อชุมชน  
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ ควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหนี้นอกระบบ สมควร
ได้รับการพัฒนาให้ความรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมายดังกล่าว เพื่อที่จะได้น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชนต่อไปได้ 

 
 
 



 

 
ความเร่งด่วน : จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตรก์ระทรวงมหาดไทย ในการเสริมสร้าง

ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ภายใต้แผนงานยุทธ์ศาสตร์ ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง 
จากแนวดิ่งสู่แนวราบ โดยมุ่งปลูกฝังให้ประชาชนเกิดส านึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตระหนักถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม รวมถึงการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้าง
ความรู้ ความเข้า รวมถึงแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และสัญญาประชาคม  
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ โดยเริ่มจากเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ๗๖ จังหวัดทั้งประเทศ 
 
(๒)  ข้อมลูทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

1) เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจงัหวัดเชียงใหม่ให้เป็นกองก าลังท่ีมปีระสิทธิภาพสูง 
2) เพื่อฝึกทบทวนการควบคมุการชุมนุมสาธารณะ และเหตุการณ์อืน่ๆ 
3) เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนสร้างทีมงานระดับพื้นท่ีขับเคลื่อนการท างานแบบบูรณาการด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด     
4) เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในชุมชน 
5) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนเป็นการสร้างความสงบสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน 
6) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ รับทราบกฎหมายเบื้องต้นที่ต้องรู้ 
7) เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ไม่กระท าผิดกฎหมาย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
8) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ด้านกฎหมายที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชน 
9) เพื่อให้สิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ได้เข้าถึงบริการของรัฐตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ภาครัฐตราขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน 
10) จ านวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมด าเนินคดีการค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และถูกด าเนินคดีสั่งฟ้องทุกคดี 
11) จ านวนเหยื่อกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองทุกราย 
12) เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
การน้อมน าพระบรมโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 
2562 ใจความว่า “เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป” มาเผยแพร่ให้บุคลากรทางปกครองที่เข้าร่วมโครงการ. 

13) เรียนรู้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และแนวทาง
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

14) บุคลากรทางปกครองได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง พร้อมทั้งสรรหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการในระยะต่อไปเพื่อต่อยอดโครงการในระดับพ้ืนท่ี 

      (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
โครงการเดิม        โครงการใหม ่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา        ด าเนินการปกต ิ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565      สิ้นสุดปี กันยายน 2566 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : 25 อ าเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่ 

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุม่เป้าหมาย :  

- ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
- สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจงัหวัดเชียงใหม่ 
- พื้นที่  25 อ าเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
- บุคลากรทั้ง 25 อ าเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

(๓.๒) ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี :  
 
 
 
 



 

 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

  (๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
1) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพและมีศกัยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่

เพิ่มขึ้น จ านวน 360 ราย 
2) ภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด คดิเป็นร้อยละ 80      
3) ร้อยละของผู้กระท าผิดในชุมชนกระท าผดิซ้ าไม่เกินร้อยละ 10        
4) มีกระบวนการและมาตรการทางเลือกในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดและป้องกันการกระท าผดิซ้ าอกี คิดเป็นร้อยละ 80  
5) จ านวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมด าเนินคดีการค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และถูกด าเนินคดสีั่งฟ้องทุกคดี 
6) จ านวนเหยื่อกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ท่ีไดร้ับการช่วยเหลือและคุ้มครองทุกราย 
7) บุคลากรทางปกครองมีความรูค้วามเข้าใจปัญหา มีส่วนร่วมท ากจิกรรมเพื่อสร้างจติส านึกรักสามัคคีและเกดิความปรองดองใน

พื้นที่ และสามารถน าไปขยายผลตอ่ยอดไดไ้ม่น้อยกว่า 70%จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองทุกราย 
     (๔.๒) ผลผลิต  

1) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น 
2) จ านวนภาคีเครือข่ายในการเฝา้ระวังผู้กระท าความผิดในชุมชนมากข้ึน        
3) ภาครัฐและภาคประชาชนติดตาม ดูแล เอาใจใส่ผู้กระท าความผดิมากยิ่งขึ้น        
4) จ านวนผู้กระท าความผิดซ้ าลดลง       
5) ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ รับรูร้ับทราบกฎหมายเบื้องตน้ และสามารถ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ทั่วถึงรวดเร็ว 
6) ความส าเร็จในการด าเนินคดีความผิดการค้ามนุษย์ ผู้กระท าผดิได้รับการลงโทษทุกราย 
7) สถิติการด าเนินคดีค้ามนุษย์ลดลงร้อยละ 3 
8) บุคลากรทางปกครองมีความรูค้วามเข้าใจปัญหา มีส่วนร่วมท ากจิกรรมเพื่อสร้างจติส านึกรักสามัคคีและเกดิความปรองดองใน

พื้นที่ และสามารถน าไปขยายผลตอ่ยอดได้ 
9) ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีจิตสาธารณะ   

  (๔.๓) ผลลัพธ์  
1) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ 
2) สร้างระบบการบริการจัดการผูก้ระท าความผิดในชุมชน          
3) แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผดิในชุมชนแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน         
4) การกระท าผิดซ้ าลดลง 
5) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชนชาวจังหวัด เชียงใหม่ มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมากขึ้น  
6) ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีตนพึงได้รับจากการบริการภาครัฐ ตามที่กฎมายให้สิทธิ การกระท าผิดกฎหมายในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ลดลง  
7) ท าให้การบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ และมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน มีการด าเนินคดีทั้งด้าน

การสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานในคดี และการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8) ท าให้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ 

9) ท าให้การด าเนินงานในด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนงานของจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ น าไปสู่ผลส าเร็จ   

10) บุคลากรได้เรียนรู้ร่วมกัน ท างานร่วมกัน และด าเนินการที่เป็นการรักษาประโยชน์สุขของส่วนรวม เกิดความรักสามัคคีและ
ธ ารงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

11) กิจกรรมจติอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
12) ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความกระตือรือรน้ในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
13) ประชาชนโดยทั่วไปในจังหวดัเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงกิจกรรมจติอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
              เชิงบวก : - หน่วยงานมีการบูรณาการท างานร่วมกันและได้ข้อมูลรายงานแสดงผลข้อมูลแบบ real time 

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการด้าน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ให้ได้รับ
สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม 

เชิงลบ : - 
 



 

 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.–ธ.ค. 
64 

ม.ค.–มี.ค. 
65 

เม.ย.–มิ.ย. 
65 

ก.ค.–ก.ย. 
65 

กิจกรรมหลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ 
งบประมาณ 300,000 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

 
 
✓ 

1.2 กฎหมายเข้าใจง่าย ไม่วุ่นวายอย่างท่ีคิด 
งบประมาณ 1,714,000 บาท 
ที่หน่วยด าเนินงาน ส านักงานยตุิธรรมจังหวดัเชียงใหม ่

✓ ✓ ✓ ✓ 

1.3 การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  
ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
3.1 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง แก้ไขฟื้นฟูและ

สงเคราะห์ผู้กระท าผิด เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและ 
ยาเสพติด แก่ภาคีอาสาสมัครคุมประพฤติและเครอืข่ายชุมชน 
งบประมาณ : 138,300  บาท    
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่

3.2 ประชุมติดตามประเมินผลการบูรณาการท างานของ
อาสาสมัครคุมประพฤติกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการ 
เฝ้าระวัง แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์   
งบประมาณ : 13,500  บาท    
ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่

งบประมาณทั้งสิ้น 151,800 บาท 
ที่หน่วยด าเนินงาน ส านักงานคมุประพฤติจังหวัดเชียงใหม ่

✓ ✓ ✓ ✓ 

1.4 อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  
ค้ามนุษย์ให้กับทีมสหวิชาชีพในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 295,000 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมหลักที่ 2 การปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืน 

2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางปกครอง ในฐานะผู้มีบทบาทผู้น า
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้าง 
ความมั่นคงอย่างย่ังยืน 
งบประมาณ 600,000 บาท 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่

✓ ✓ ✓ ✓ 

2.2 การสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร. ในการช่วยเหลืองานสาธารณภัย และงานพัฒนาพ้ืนที่ 
งบประมาณ 500,000 บาท 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ  จ านวน 3,560,800 บาท 
 
 
 
 



 

 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น) 
  มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ีด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

   มี และสมบูรณ์  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
มีประสบการณ์ปานกลาง 
ไม่มีประสบการณ์ 

 (9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
     - 

 
 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

     - ไม่มี 
 
 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน : ความม่ันคงภายใน
ผลผลิต :............................
โครงการ : โครงการปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่

3,560,800

กิจกรรมหลักท่ี 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่ 2,460,800       
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการควบคุมการชุมนุมสาธารณะ

300,000          อบรมจ านวน 1 รุ่น จ านวน 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร

19,200 ค่าวิทยากรกลุ่ม ๆละ 4 คน x  8 ช่ัวโมง x 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 90,000 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน ๆละ 300 บาท (เหมายจ่ายไป - กลับ)
  (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 90,000 ค่าอาหารกลางวัน 300 คน ๆละ 100 บาท (จ านวน 3 ม้ือ)

21,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 300 คน ๆละ 35 บาท (จ านวน 2 ม้ือ)
25,000 ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี

1.1.3 ค่าวัสดุ 30,000 ค่าวัสดุส าหรับฝึกอบรม
24,800 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 : กฎหมายเข้าใจง่าย ไม่วุ่นวายอย่างท่ีคิด 1,714,000       
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 90,000              - ค่าตอบแทนวิทยากร  (6๐๐ บาท/ช่ัวโมง x ๖ ช่ัวโมง x 2๕ คร้ัง ) = 90,000 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 74,000              - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ี จ านวน 10 คน (ห้องละ ๑,0๐๐ บาท x 5 ห้อง x 10 คร้ัง) = 50,000 บาท   

 - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าท่ี (240 บาท x 10 คน x 10 คร้ัง) = 24,000 บาท

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 500,000            - ค่าเอกสารประกอบการอบรม  (200 ชุด x 100 บาทx 25 คร้ัง)
750,000            - ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม (200 คน x 150 บาท x 1 ม้ือx 25 คร้ัง)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

250,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม (20๐ คน x 25 บาท x 2 ม้ือ x 25 คร้ัง)
25,000  - ค่าท าความสะอาดตกแต่งสถานท่ี (1,000 บาท x 25 คร้ัง) =25,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 25,000              - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (1 คัน x 1000 บาท x 2๕ คร้ัง) =25,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 : การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  ร่วมกับ
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

151,800          

1 จัดอบรม “เครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  ร่วมกับอาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

138,300          

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 8,100  - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  3  คร้ัง  คร้ังละ 4.5 ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท ,

13,500  - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มย่อยจ านวน ๕ กลุ่มๆ ละ ๑ คน ๓ คร้ังๆละ ๑.๕ ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 60,000              - ค่าอาหารกลางวัน ๓ คร้ังๆละ ๑ ม้ือ ๆ ละ ๒๕๐ บาท (80 คน * 3 รุ่น * 250 บาท)

24,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๓ คร้ังๆละ ๒ ม้ือๆละ ๕๐ บาท (80 คน * 3 รุ่น * 2 ม้ือ * 50 บาท)
2,700  - ค่าป้ายโครงการ ๓ คร้ัง  คร้ังละ ๙๐๐ บาท

15,000  - ค่าเช่าสถานท่ีและเคร่ืองเสียงฝึกอบรม ๓ คร้ัง คร้ังละ ๕,๐๐๐  บาท
12,000  - ค่าเอกสารประกอบการอบรม

1.1.3 ค่าวัสดุ
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000  - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
2 ประชุมติดตามประเมินผลเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน  
ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

13,500            

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,000                - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ๓ คร้ังๆละ ๑ ม้ือๆละ ๕๐ บาท (40 คน * 3 ม้ือ * 50 บาท)

4,500  - ค่าเช่าสถานท่ีและเคร่ืองเสียงฝึกอบรม ๓ คร้ัง คร้ังละ ๑,๕๐๐ บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000  - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ คร้ัง คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 : อบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี ค้ามนุษย์ให้กับ
ทีมสหวิชาชีพในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

295,000          

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 57,200              - ค่าวิทยากรภาครัฐ 6 คน เอกชน 4 คน รวม 10 คน ระยะเวลา 2 วัน (รวม 12 ช.ม.) 

วันท่ี 1  - ภาคเช้า ภาครัฐผู้เช่ียวชาญ  2 คน 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท  รวม  2,400 บาท
          - ภาคบ่าย ภาครัฐ ผู้เช่ียวชาญ 1 คน 1 ช่ัวโมงๆละ 800 บาท รวม 800 บาท
          - อภิปรายเป็นคณะ ภาครัฐ 2 คน 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท รวม 3,600 บาท
          - ภาคเอกชนผู้เช่ียวชาญ 1 คน 3 ช่ัวโมงๆละ 1,600 บาท รวม 4,800 บาท
          - ภาคเอกชน 2 คน 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท รวม 7,200 บาท
วันท่ี 2  - ภาคเช้าวิทยากรอภิปรายเป็นคณะ ภาครัฐ 1 คน 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท รวม 1,800 บาท
          - ภาคเอกชน 4 คน 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท รวม 14,400 บาท
          - วิทยากรสัมมนาเป็นคณะ ภาครัฐ 5 คน 1 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท รวม 3,000 บ
          - ภาคบ่ายวิทยากรสัมมนาเป็นคณะ ภาครัฐ  5 คน 1 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท รวม 3,000 บ
          - วิทยากรกลุ่ม แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม 
               - ภาครัฐ 1 คน  3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท รวม 1,800 บาท
               - ภาคเอกชน 4 คน 3 ช่ัวโมงๆละ 1,200 บาท รวม 14,400 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 2,900                - ค่าเช่าท่ีพักวิทยากรจาก กทม. 2 คนห้องเด่ียว 2 ห้องๆ ละ 1,450 บาท (2,900)

19,600              - ค่าพาหนะวิทยากรจาก กทม. 2 คน ไป/กลับ (12,000) ค่าพาหนะวิทยากร/พิธีกร ใน จว.เชียงใหม่ 14 คน เหมาจ่ายคนละ 200 
บาท (5,600) ค่าพาหนะ จนท.จัดอบรม 10 คน เหมาจ่ายคนละ 200 บาท ไป-กลับ (2,000)

  (6) ค่าจ้างเหมา 2,500  - ค่าเอกสารสรุปผลโครงการ 5 เล่มๆ ละ500 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 72,000              - ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม (80 คน x 300 บาท x 3 ม้ือ)

16,000  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมอบรม (80 คน x 50 บาท x 4 ม้ือ)
14,000  - จัดท าเอกสารหนังสือให้ผู้เข้าอบรม 70 เล่มๆ ละ 200 บาท

6,000  - จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 60 เล่มๆ ละ 100 บาท
300  - จัดท าแบบประเมินผลฝึกอบรม 60 ชุดๆ 5 บาท

32,900  - ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม 60 คน เหมาจ่ายตาม ระยะทาง (32,900 บาท) 
63,000  - ค่าเช่าท่ีพัก จ านวน 70 คน ใช้ 35 ห้องๆ ละ 1,800 บาท (63,000 บ.) 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 8,600  ค่าวัสดุส านักงานเคร่ืองเขียน อุปกรณ์ในการอบรมได้แก่ ปากกา/ดินสอ 100 ชุด,ปากกาเคมี 10 แท่ง, กระดาษโปสเตอร์ใหญ่ 50 แผ่น

,กระดาษเอ4 จ านวน 20 รีม, น้ าหมึกพิมพ์สีด า 2 ขวด ,วัสดุอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการจัดอบรมได้แก่กระดาษปกสี ซองพับส่ีสีขาว น้ าหมึก
พิมพ์สีแดง เหลือง น้ าเงิน และแฟลซไดว์บันทึกข้อมูล

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ น้อมน าศาสตร์พระราชา
 พัฒนาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างย่ังยืน

1,100,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางปกครอง ในฐานะผู้มีบทบาทผู้น าในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนท่ี เพ่ือสร้างความม่ันคงอย่างยืน

600,000           - อบรมจ านวน 1 รุ่น จ านวน 2 วัน

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 14,400             ค่าวิทยากรภายนอก  * 12 ช่ัวโมง * 1,200 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 120,000           ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 300 คน * 400 บาท (เหมาจ่าย ไป - กลับ)

120,000           ค่าเช่าท่ีพักระหว่างเดินทางในประเทศ 150 ห้องๆละ 800 บาท
270,000           ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 300 คน * 300 บาท * 3 ม้ือ

45,000             ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2 รุ่น 300 คน * 50 บาท * 2 ม้ือ
1.1.3 ค่าวัสดุ 30,600             ค่าวัดุในการฝึกอบรม
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 : กิจกรรมการสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ในการช่วยเหลืองานสาธารณภัย และงานพัฒนาพ้ืนท่ี

500,000          

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 375,000           

187,500           ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 7,500 บาท ระดับอ าเภอ (7,500 * 25 อ าเภอ)
187,500           ค่าวัสดุส าหรับใช้ประกิบกิจกรรมจิตอาสา 7,500 บาท ระดับอ าเภอ (7,500 * 25 อ าเภอ)

25,000             ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 25,000 บาท ของท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 100,000           ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพัฒนา  ของท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับควำมส ำคัญ 18 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและ

ส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงถนน จังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 79,292,900 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
640,000 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 
78,275,900 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
ที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี 
ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง 
ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว 
ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ริม  
ที่ท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง 
ที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ 
377,000 บาท 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงถนน จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
หมำยเหตุ ใหแ้สดงที่ตั้งพืน้ท่ีด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส ่ ลงในต ำแหน่งที่เป็นท่ีตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคญั และตัวท่ีสองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมทีจ่ังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(15.1) 
 
 

(15.1) 
 
 
 

(15.1) 
 
 
 

(15.1) 
 
 
 

(15.1) 
 
 
 

(15.2) 
 

(15.2) 
 
 
 

(15.2) 
 
 
 

(15.3) 
 
 
 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย)                 (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
        ล าดับความส าคัญ  18 
 

ชื่อโครงการ  : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ 
วงเงิน  79,292,900 บาท  (เจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การจัดการสาธารณภัย การสรา้งความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และความปลอดภัยทางถนน 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ / แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2/  

ที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี/ ทีท่ าการปกครองอ าเภอเวียงแหง/ ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว/ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอแมร่ิม/ ที่ท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง/ ที่ท าการปกครองอ าเภอสันปา่ตอง 

ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่/ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2/ 
นายอ าเภอสารภ/ี นายอ าเภอเวียงแหง/ นายอ าเภอพร้าว/ นายอ าเภอแม่ริม/ นายอ าเภอสันก าแพง/ นายอ าเภอสันป่าตอง 

 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองรองจากกรุงเทพฯ 
เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ในภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การค้า การลงทุน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
ในภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อมีการขยายตัวของเขตเมือง เพิ่มพื้นที่อยู่อาศัย และการเพิ่มจ านวนของประชากร ท าให้ประชาชนมี
โอกาสที่จะได้รับผลกระทบ จากสาธารณภัยเพิ่มสูงขึ้น เช่น อุทกภัยและดินโคลนถล่ม ภัยจากหมอกควันไฟป่า วาตภัย อัคคีภัย ภัยจาก
แผ่นดินไหว ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยหนาว และภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ นับวันยิ่งมีความ
รุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น และมีความถี่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี และอุปกรณ์เครื่องเตือนภัยต่างๆ ได้ติดตั้งครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวั ด
เชียงใหม่ สามารถแจ้งเตือนประชาชนในทุกพื้นที่ แต่ในทางปฏิบัติชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอ ยังขาดความรู้  
ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความความพร้อม การเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการช่วยเหลือประชาชน ท่ีถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2563  
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนและผู้สัญจรไปมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย รวมถึงความปลอดภัย
ทางถนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการสร้าง  
ความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ลดจ านวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  
ทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ตลอดจน  
ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย
เดือนละกว่า 50 ราย ซึ่งเป็นสถิติที่สูง ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2563 และ 
ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากมีการบูรณาการภาคีเครือข่าย ในการหามาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้พื้นที่ชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอเป็นตัว
ขับเคลื่อน ปลูกจิตส านึกให้คนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับผู้น าชุมชน จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  
ทางถนนได้ ตลอดจนมีสามารถท าให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากสาธารณภัยได้ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย 

รวมถึงความปลอดภัยทางถนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง
การสร้างความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ลดจ านวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต  
จากอุบัติเหตุ ทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ 
ตลอดจนให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  
ทางถนนเฉลี่ยเดือนละกว่า 50 ราย ซึ่งเป็นสถิติที่สูง ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2563 
และได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งหากมีการบูรณาการภาคีเครือข่าย ในการหา



มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้พื้นที่ชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอ
เป็นตัวขับเคลื่อน ปลูกจิตส านึกให้คนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับผู้น าชุมชน จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนได้ ตลอดจนมีสามารถท าให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากสาธารณภัยได้ 

ความเร่งด่วน : เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองถนนสัญจรปลอดภัย จ าเป็นต้องด าเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัย 
ทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ลดจ านวนผู้ บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด
เชียงใหม่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ รวมถึงให้ประชาชนมีความ  
ตระหนึกถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน  

 

(๒) ข้อมลูทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :   

1) เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง 
2) เพื่อลดจ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ลดจ านวนผู้บาดเจ็บ และลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด

เชียงใหม ่
3) สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันและ  

ลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 
      (๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม ่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกต ิ 
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2564      สิ้นสุดปี กันยายน 2565 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : พื้นที่เสียงการเกดิอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ 25 อ าเภอ  
 

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เสียงการเกิดอุบัตเิหตุทางถนน ในพื้นที่ 25 อ าเภอ 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
 (๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

1) จ านวนสายทางที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยจ านวน 12 สายทาง 
2) ร้อยละ 70 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
3) จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบตัิเหตทุางถนนต่อแสนประชากรลดลง รอ้ยละ 1 

(๔.๒) ผลผลิต  
1) หน่วยงานระดับอ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ี 
4) จ านวนครั้งของการเกิดอุบตัิเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ และจ านวนผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 2  
5 จ านวนผูส้วมใส่หมวกนิรภัย มีจ านวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
6) สถิติการท าผิดกฎหมายจราจรลดลง ร้อยละ 10 
7) จ านวนสายทางที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยจ านวน 12 สายทาง    

(๔.๓) ผลลัพธ์  
1) ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ไดร้ับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง 
2) หน่วยงานในระดับอ าเภอและท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) จังหวัดเชียงใหม่สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน 
5) ประชาชนปฏิบัตติามกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้น 
6) ลบภาพลักษณ์ของจังหวัดที่มสีถิติอุบัติเหตุอันดับต้นของประเทศไทย   

 
 



(๔.๔) ผลกระทบ : 
              เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ไดร้ับการยกย่องให้เป็น

เมืองที่ประชาชนมีวัฒนาธรรมเรื่องความปลอดภยัทางถนน 
  เชิงลบ : - 
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
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กิจกรรมหลักที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 
1.1 เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับ

อ าเภอ 
งบประมาณ 64,000 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม ่
1.2 การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน 

งบประมาณ 436,400 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม ่
1.3 สร้างเครือข่ายในการจดัการสาธารณภัยในระดับท้องถิ่น 

งบประมาณ 139,600 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม ่
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยทางถนน 
2.1 แก้ไขและป้องกันน้ าทว่มขังบนผิวจราจรบริเวณย่านชุมชน ทางหลวง

หมายเลข 1367  ตอน แยกสันทรายน้อย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ถนนสันทรายสายเก่า) ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 ต าบล
สันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 

2.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย
ภายในทางลอดดอนแก้ว  ทางหลวงหมายเลข 107  ตอน 
เชียงใหม่- ขี้เหล็กหลวงบริเวณ กม.10+636  ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 

2.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
ทางหลวงหมายเลข 1001 ช่วงแยกฟ้าฮ่าม-แยกลิขิตชีวัน ทางหลวง
หมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่-บ้านโป่ง ระหว่าง กม.0+000- 
กม.2+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง ต าบลหนองจ๊อม  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
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2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
ทางหลวงหมายเลข 118 ช่วงแยกศาลเด็ก - แยกแม่กวง ทางหลวง
หมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่  - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม. 
0+000 - กม.5+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลสันพระเนตร ต าบล 
สันทรายน้อย ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 1 แห่ง 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 

2.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยทาง
หลวงหมายเลข 11 ช่วงแยกหนองประทีป - แยกข่วงสิงห์ ทางหลวง
หมายเลข 11  ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหว่าง กม.555+144 
- กม.561+600 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองป่าครั่ง ต าบลฟ้าฮ่าม  
ต าบลป่าตัน ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน  1  แห่ง 
งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 

2.6 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงสายหลัก  ทางหลวงหมายเลข 121 
ช่วงแยกหลุยล์ - แยกดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน  
ต้นเปา - ดอนแก้ว  ระหว่าง กม.15+315 - กม.32+000 (เป็น
แห่งๆ) ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด ต าบลสันพระเนตร ต าบล
สันทรายน้อย ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย ต าบลสันผีเสื้อ 
อ าเภอเมือง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ
งาน 1  แห่ง 
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 

2.7 การก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา sml (ซอย 16/5) บริษัท
เฉลียง ถึง ถนน อบจ. สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 ต าบล
สารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 754.00 เมตร หรือมีพื้นผิวไม่น้อยกว่า 
3,016 เมตร 
งบประมาณ 2,790,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี 

2.8 การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์ราชการอ าเภอเวียง
แหง ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้งาน ไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 7,000,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง 

2.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าแต้ง เช่ือมหมู่ 5 
บ้านป่าห้า ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,209 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ 2,885,900 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 
64 

ม.ค.- มี.ค. 
65 

เม.ย.-มิ.ย. 
65 

ก.ค.-ก.ย. 
65 

2.10 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้านป่าไผ่-
บ้านแม่ โจ้  หมู่ที่  3  ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่ ความยาว 1,150 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร 
งบประมาณ 2,490,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ริม 

2.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 9 ต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง 
กว้าง 3 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,030 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,700,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง 

2.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นกอกเช่ือมบ้านป่าสัก 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 654 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,616 ตาราง
เมตร 
งบประมาณ 1,410,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง 

กิจกรรมหลกัที่ 3 ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 377,000 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 79,292,900 บาท 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น) 
      มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

  ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ีด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

   มี และสมบูรณ์  
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 



(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

 (9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 
1) แก้ไขและป้องกันน้ าท่วมขังบนผิวจราจรบริเวณย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1367 ตอน แยกสันทรายน้อย - มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ (ถนนสันทรายสายเก่า) ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยภายในทางลอดดอนแก้ว  ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน 
เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวงบริเวณ กม.10+636 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  
จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1001 ช่วงแยกฟ้าฮ่าม - แยกลิขิตชีวัน 
ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง  ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลฟ้าฮ่าม  
อ าเภอเมือง ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือ 
การดูแลบ ารุงรักษา 

4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 118 ช่วงแยกศาลเด็ก - แยกแม่กวง  
ทางหลวงหมายเลข 118  ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว  ระหว่าง กม. 0+000 - กม.5+000 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลสันพระ
เนตร  ต าบลสันทรายน้อย  ต าบลสันนาเม็ง  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 จะเป็นผู้บริหาร
จัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงแยกหนองประทีป - แยกข่วงสิงห์ 
ทางหลวงหมายเลข 11  ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหว่าง กม.555+144 - กม.561+600 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองป่า
ครั่ง ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่าตัน  ต าบลช้างเผือก   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเป็น
ผู้บริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

6) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงสายหลัก  ทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงแยกหลุยล์ - แยกดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข 121 
ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว  ระหว่าง กม.15+315 - กม.32+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด ต าบล 
สันพระเนตร ต าบลสันทรายน้อย  ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย  ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมือง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

7) การก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา sml (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึง ถนน อบจ. สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 
ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 754.00 เมตร หรือมีพื้นผิวไม่
น้อยกว่า 3,016 เมตร โดยที่ท าการปกครองอ าเภอสารภี จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

8) การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์ราชการอ าเภอเวียงแหง ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร โดยที่ท าการปกครอง
อ าเภอเวียงแหง จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 



9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านป่าแต้ง เช่ือมหมู่ 5 บ้านป่าห้า ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,209 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือการดูแล
บ ารุงรักษา 

10) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้านป่าไผ่-บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 3 ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ความยาว 1,150 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร โดยที่ท าการปกครองอ าเภอ 
แม่ริม จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

11) ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 9 ต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,030 ตารางเมตร โดยที่ท าการปกครองอ าเภอสันก าแพง จะเป็นผู้บริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นกอกเชื่อมบ้านป่าสัก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 654 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,616 ตารางเมตร โดยที่ท าการปกครองอ าเภอสันป่าตอง จะเป็นผู้บริหาร
จัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา 

 
 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

     - ไม่มี 
 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน : ความม่ันคงชายแดน
ผลผลิต :............................
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส่งเสริมความปลอดภัย
ทางถนน จังหวัดเชียงใหม่

79,292,900

กิจกรรมหลักท่ี 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 640,000        
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 เตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับอ าเภอ 64,000          
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 1,800             ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี (600 บาท * 3 ช่ัวโมง )

10,800           ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ (600บาท * 3 ช่ัวโมง * 2 คน * 3 กลุ่ม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 32,400           ค่าจ้างเหมาท าอาหารผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 108 คน * 1 ม้ือ * 300 บาท

10,800           ค่าจ้างเหมาท า อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 108 คน * 2 ม้ือ * 50 บาท
4,000             ค่าเอกสารการอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (40 บาท * 100 คน)

1.1.3 ค่าวัสดุ 3,200             วัสดุส านักงาน
1,000             ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 : การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน 436,400        
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200             ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี (600 บาท * 3 ช่ัวโมง * 4 รุ่น )

57,600           ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ (600 บาท * 3 ช่ัวโมง * 2 คน * 4 กลุ่ม * 4 รุ่น)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 196,800         ค่าจ้างเหมาท าอาหารผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 410 คน * 1 ม้ือ * 120 บาท * 4 รุ่น

114,800         ค่าจ้างเหมาท า อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 410 คน * 2 ม้ือ * 35 บาท * 4 รุ่น
16,000           ค่าเช่าเคร่ืองเสียง เวที ( 4,000 บาท * 4 รุ่น )
16,000           ค่าเอกสารการอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (40 บาท * 400 คน)

1.1.3 ค่าวัสดุ 20,000           วัสดุการฝึกอบรม ( 5,000 บาท * 4 รุ่น )
8,000             ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ( 2,000 บาท * 4 รุ่น )

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 : สร้างเครือข่ายในการจัดการสาธารณภัยในระดับท้องถ่ิน 139,600        
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 1,800             ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี (600 บาท * 3 ช่ัวโมง )

14,400           ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ (600บาท * 3 ช่ัวโมง * 2 คน * 4 กลุ่ม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 81,000           ค่าจ้างเหมาท าอาหารผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 270 คน * 1 ม้ือ * 300 บาท

27,000           ค่าจ้างเหมาท า อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 270 คน * 2 ม้ือ * 50 บาท
10,400           ค่าเอกสารการอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (40 บาท * 260 คน)

1.1.3 ค่าวัสดุ 4,000             วัสดุส านักงาน
1,000             ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

กิจกรรมหลักท่ี 2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 78,275,900
กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 : แก้ไขและป้องกันน้ าท่วมขังบนผิวจราจรบริเวณย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1367  
ตอน แยกสันทรายน้อย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ถนนสันทรายสายเก่า)  ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000  ต าบล
สันทรายน้อย  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  ปริมาณงาน  1  แห่ง

5,000,000     

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 5,000,000      แก้ไขและป้องกันน้ าท่วมขังบนผิวจราจรบริเวณย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 1367  ตอน แยกสันทรายน้อย - 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ถนนสันทรายสายเก่า) ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยภายในทางลอดดอนแก้ว  
ทางหลวงหมายเลข 107  ตอน เชียงใหม่- ข้ีเหล็กหลวงบริเวณ กม.10+636  ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

10,000,000   

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 10,000,000    ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยภายในทางลอดดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน 

เชียงใหม่- ข้ีเหล็กหลวงบริเวณ กม.10+636  ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.3 : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 
1001  ช่วงแยกฟ้าฮ่าม  -  แยกลิขิตชีวัน ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง  ระหว่าง กม.
0+000 - กม.2+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลฟ้าฮ่าม  อ าเภอเมือง  ต าบลหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

10,000,000   

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 10,000,000    ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1001 ช่วงแยกฟ้าฮ่าม - แยกลิขิต

ชีวัน ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง  ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลฟ้าฮ่าม 
 อ าเภอเมือง  ต าบลหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 118
ช่วงแยกศาลเด็ก - แยกแม่กวง ทางหลวงหมายเลข 118  ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว  ระหว่าง กม. 0+000 -
 กม.5+000 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลสันพระเนตร  ต าบลสันทรายน้อย  ต าบลสันนาเม็ง  อ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

10,000,000   

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

10,000,000    ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 118 ช่วงแยกศาลเด็ก - แยกแม่กวง 
ทางหลวงหมายเลข 118  ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว  ระหว่าง กม. 0+000 - กม.5+000 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลสันพระ
เนตร  ต าบลสันทรายน้อย  ต าบลสันนาเม็ง  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 11  
ช่วงแยกหนองประทีป - แยกข่วงสิงห์ ทางหลวงหมายเลข 11  ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหว่าง กม. 
555+144 - กม.561+600 (เป็นแห่งๆ)  ต าบลหนองป่าคร่ัง ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่าตัน  ต าบลช้างเผือก   
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง

10,000,000   

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 10,000,000    ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 11  ช่วงแยกหนองประทีป - แยกข่วง

สิงห์ ทางหลวงหมายเลข 11  ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ระหว่าง กม.555+144 - กม.561+600 (เป็นแห่งๆ)  ต าบล
หนองป่าคร่ัง ต าบลฟ้าฮ่าม  ต าบลป่าตัน  ต าบลช้างเผือก   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.6 : ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงแยกหลุยล์ - แยก
ดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว ระหว่าง กม.15+315 - กม.32+000 (เป็นแห่งๆ) 
ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด ต าบลสันพระเนตร ต าบลสันทรายน้อย ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย ต าบล
สันผีเส้ือ อ าเภอเมือง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง

15,000,000   

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง     15,000,000 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงสายหลัก  ทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงแยกหลุยล์ - แยกดอนแก้ว ทางหลวงหมายเลข 121

 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว  ระหว่าง กม.15+315 - กม.32+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด ต าบลสัน
พระเนตร ต าบลสันทรายน้อย ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย  ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน  1  แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.7 : การก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา sml (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึง ถนน อบจ. สาย
บ้านปากกอง - สันป่าเด่ือ หมู่ท่ี 4 ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 754.00 เมตร หรือมีพ้ืนผิวไม่น้อยกว่า 3,016 เมตร

2,790,000     

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       2,790,000 การก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างศาลา sml (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียง ถึง ถนน อบจ. สายบ้านปากกอง - สันป่าเด่ือ หมู่ท่ี 4

 ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 754.00 เมตร หรือมีพ้ืนผิว
ไม่น้อยกว่า 3,016 เมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 2.8 : การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์ราชการอ าเภอเวียงแหง ท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเวียงแหง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้งานไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตารางเมตร

7,000,000     

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       7,000,000 การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์ราชการอ าเภอเวียงแหง ท่ีท าการปกครองอ าเภอเวียงแหง ขนาดกว้าง 

10.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้งานไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 2.9 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านป่าแต้ง เช่ือมหมู่ 5 บ้านป่าห้า ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,209 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,885,900     

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       2,885,900 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านป่าแต้ง เช่ือมหมู่ 5 บ้านป่าห้า ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,209 เมตร หนา 0.15 เมตร



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 2.10 : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้านป่าไผ่-บ้านแม่โจ้ หมู่ท่ี 3 ต าบล
เหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1,150 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร

2,490,000     

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       2,490,000 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) บ้านป่าไผ่-บ้านแม่โจ้ หมู่ท่ี 3 ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ ความยาว 1,150 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 2.11 : ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 6 หมู่ท่ี 9 ต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,010 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,030 ตารางเมตร

1,700,000     

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       1,700,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 6 หมู่ท่ี 9 ต.แม่ปูคา อ.สันก าแพง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,010 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,030 ตารางเมตร

กิจกรรมย่อยท่ี 2.12 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นกอกเช่ือมบ้านป่าสัก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 654 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,616 ตารางเมตร

1,410,000      

๒. งบลงทุน
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       1,410,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นกอกเช่ือมบ้านป่าสัก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

654 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,616 ตารางเมตร

กิจกรรมหลักท่ี 3 : ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ 377,000        
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 145,000        
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 6,000             ค่าตอบแทนผู้ด าเนินรายการ (500 บาท * 12 ตอน)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
   (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000             ค่าจ่างเหมาผลิตส่ือ 3,000 บาท * 3 สปอต

34,000           ค่าเผยแพร่รายการรู้ทันสารพันภัย 3,400 บาท * 10 คร้ัง
30,000           ค่าเผยแพร่สปอตเหมาจ่าย 3 สอปต
36,000           ค่าจ าท าป้ายประชาสัมพัรธ์ 1,200 บาท * 30 ป้าย
30,000           ค่าจัดท าผ่นพับประชาสัมพันธ์ 10 บาท * 3,000 แผ่น



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 168,000        
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 1,800             ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี (600 บาท * 3 ช่ัวโมง  )

21,600           ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ (600 บาท * 3 ช่ัวโมง * 2 คน * 6 กลุ่ม )
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 94,500           ค่าจ้างเหมาท าอาหารผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 315 คน * 1 ม้ือ * 300 บาท

31,500           ค่าจ้างเหมาท า อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 315 คน * 2 ม้ือ * 50 บาท
12,000           ค่าเอกสารการอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (40 บาท * 300 คน)

1.1.3 ค่าวัสดุ 5,600             วัสดุส านักงาน
1,000             ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน 64,000          
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 1,800             ค่าวิทยากรภาคทฤษฎี (600 บาท * 3 ช่ัวโมง  )

10,800           ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ (600 บาท * 3 ช่ัวโมง * 2 คน * 3 กลุ่ม )
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 32,400           ค่าจ้างเหมาท าอาหารผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 108 คน * 1 ม้ือ * 300 บาท

10,800           ค่าจ้างเหมาท า อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าท่ี 108 คน * 2 ม้ือ * 50 บาท
4,000             ค่าเอกสารการอบรมคู่มือปฏิบัติงาน (40 บาท * 100 คน)

1.1.3 ค่าวัสดุ 3,200             วัสดุส านักงาน
1,000             ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่ำง 

มีคุณภำพ   
2. งบประมำณ 4,823,๙๐๐ บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 256๕ 
3๗๘,600 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมในพ้ืนที่
โครงการพระราชด าริ 
๑,๐54,๙00 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 
3,390,400 บาท 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ   
 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(16.1) 
 

 

(16.2) 
 

 

(16.3) 
 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดบักิจกรรมย่อย)  (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ    
กิจกรรมหลกัที่ ๑ มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 256๕  วงเงิน ๓๗๘,๖00 บาท  
กิจกรรมหลกัที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการคุม้ครองทางสังคมในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ  วงเงิน ๑,๐54,๙00 บาท  
กิจกรรมหลกัที่ ๓ การส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายุ  วงเงิน 3,390,400 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแลว้ และสร้างความสุขของคนไทยสงัคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโดยสอดคล้องกับ 
          - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
          - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
แผนงาน ที่ 5 : เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ : นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ต าแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่    
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓๑๑๒๗๑๖, 053112717 ไปรษณยีอิ์เลก็ทรอนิกส ์chiangmai@m-society.go.th  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)         

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ประกันสุขภาพ/ผู้สูงอายุ/สถาบันทางสังคม) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล  าในสังคม 

3. แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศไทยในกลุ่ม  

อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น  าโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครวั

และชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เป้าหมายผู้สูงอายุไทยเป็น 

Active Ageing  คือ ๑) สุขภาพดี Healthy  ๒) มีความมั่นคง Security ๓) มีส่วนร่วม Participation 
สภาพปัญหา / ความต้องการ  

 ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สงูอายุ จากสถิติจ านวนผู้สูงอายุของประเทศไทยปี ๒๕๖๑ (กรมการปกครอง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 
จ านวนประชากรไทยทั งหมด จ านวน ๖๖,๕๕๘,๙๓๕ คน เป็นจ านวนประชากรผู้สูงอายุ จ านวน ๑๑,๑๓๖,๐๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๗ 
โดยภาคเหนือมีประชากรผู้สูงอายุทั งสิ น ๒,๒๘๗,๔๗๐ คน จากจ านวนประชากรทั งหมดของภาคเหนือ ๑๒,๑๑๕,๕๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๘๗ จะเห็นได้ว่า ภาคเหนือก าลังก้าวจากสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) 
เร็ วกว่ าประชากรสู งอายุของประเทศไทย จึ ง เป็นระยะเวลาหัว เลี ยวหัวต่อที่ ส าคัญในการปรับตั วรับมือผลกระทบจาก 
การปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างประชากร คือ ก าหนดกรอบเวลาและระดับการพัฒนา รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก 
เมื่อเทียบกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้ต้องปรับแนวทางการพัฒนา โดยการเปลี่ยนมาพึ่งพาแรงงาน
วัยเกษียณมากขึ น ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน แม้ว่าการก้าวสู่สังคมสูงอายุ ส่งผลกระทบทั งด้านบวกและด้านลบต่อประเทศ 



สังคม ชุมชน และครอบครัว ตัวอย่างของปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในด้านลบ เช่น จ านวนหนี สินของรัฐบาลที่อาจเพิ่ มสูงขึ นจากค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การลดลงของจ านวนประชากรวัยแรงงาน และเมื่อประชากรจ านวนมากก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุ 
ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนที่อาจเพิ่มสูงขึ นจนไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยหรือลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ตา มปกติได้ และ
ครอบครัวที่ไม่ได้การเตรียมความพร้อม หรือมีฐานะยากจนย่อมได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ที่ค่อนข้างรุนแรงแตกต่างกันไปจนอาจท าให้
ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จ าเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มมากขึ น 

ดังนั น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องวางแผนเพื่อปรับตัวรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมาถึงในปี ๒๕๖๔ 
และสังคมสูงอายุระดับสูงสุดในปี ๒๕๗๔ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เป้าหมายผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing  คือ ๑) สุขภาพดี Healthy  
๒) มีความมั่นคง Security ๓) มีส่วนร่วม Participation โดยมีการก าหนด ๒ มาตรการเพื่อขับเคลื่อน ได้แก่ มาตรการที่ ๑ : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย มาตรการที่ ๒ : ยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖๒) มีประชากรผู้สูงอายุ 
๓๓๓,๖๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๒ ของประชากรทั งหมด ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุพบว่า มีผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัว
ยากจนล าบาก อยู่คนเดียวตามล าพัง ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว หรือเลี ยงดูหลานตามล าพังเป็นจ านวนมาก 
 ความเร่งด่วน :      
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้สูงอายุและผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ หากครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนอย่าง  มีคุณภาพ ปัญหาเหล่านี จะลดลง และท าให้
ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มมากขึ น  
 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใหม้ีคุณภาพท่ีดี สามารถพ่ึงตนเองและพึ่งพากันในชุมชน   

              ๒. เพื่อสร้างต าบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในพื นที่ 
  3. เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการมีงานท า 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม  โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ๑  ปี   เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕6๔ สิ นสุดปี กันยายน ๒๕๖๕ 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : ในพื นที่ ๙ อ าเภอ ดังนี  

  ๑. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลมิพระเกยีรติ  ๗ รอบ ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม ่
  ๒. ส านักงานเทศบาลต าบลน  าแพร่ อ าเภอพร้าว  
  ๓. ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  
  ๔. ส านักงานเทศบาลต าบลแม่แรม อ าเภอแม่รมิ  
  ๕. ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง  
  ๖. ส านักงานเทศบาลอินทขิล อ าเภอแม่แตง 
  ๗. ส านักงานเทศบาลต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด  
  ๘. ส านักงานเทศบาลต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
    ๙. ส านักงานเทศบาลต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง  
  ๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง 
  ๑๑. โรงแรมเอกชนในพื นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  ๑๒. ศูนย์ส่งเสริมพฤติพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center) ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  
 



 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :  

๑. ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2,๕๑๐ คน (ผู้ร่วมกิจกรรม ๑,๐๑๐ คน ผู้สูงอายุทั่วไปที่รับประโยชน์ และสร้าง
ความตระหนัก ๑,500 คน) 

๒. ครอบครัวที่มีผู้สู งอายุในจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน ๑,225 ครอบครัว (ผู้ ร่ วมกิจกรรม 350  ครอบครัว  
ผู้รับประโยชน์และสร้างความตระหนัก 875 คน) 

                 ๓. เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ จ านวน ๑5๐ เครือข่าย 
๔. อาสาสมัคร จ านวน 80 คน  

 (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
                  - องค์กร/เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐๐ องค์กร/เครือข่าย 
 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด  

  1. ผูสู้งอายุท่ีไดร้ับพัฒนาศักยภาพ จ านวน ๘๕๐ คน 
  2. ครอบครัวที่มีผูสู้งอายุมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จ านวน ๓๕๐ ครอบครัว   

3. เกิดต าบลต้นแบบในการคุม้ครองทางสังคม จ านวน ๕ ต าบล และผู้สูงอายุในพื นท่ีได้รับการดูแลและ        
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

           4. เกิดกลุ่มอาชีพผูสู้งอายุ จ านวน 4 กลุ่ม 
  5. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้รบัการจ้างงาน จ านวน 80 คน   
     (๔.๒) ผลผลิต 
  1. จ านวนผูสู้งอายุได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
  ๒. จ านวนครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
  ๓. จ านวนต าบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคมผูสู้งอายุในจังหวัดเชียงใหม่  
                     ๔. จ านวนผู้สูงอายุท่ีผ่านการอบรม มีทักษะและสามารถประกอบอาชีพได้ 
                     ๕. จ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นผ่านการอบรมตามหลักสูตร   

(๔.๓) ผลลัพธ์  
  1. ผูสู้งอายุสามารถชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2. เกิดต าบลต้นแบบในการคุม้ครองทางสังคม และผูสู้งอายุในพื นท่ีได้รับการดูแล และมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

3. กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น เกิดการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ ของภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมทั งส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและ
การท่องเที่ยวในชุมชน 

4. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และบริการด้าน 
สุขภาพ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : ครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถการดูแลผู้สูงอายุได้ดี และปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในพื นท่ีลดลง 
เชิงลบ :    - 

 
 
 
 
 
 
 
 



(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
 กิจกรรมหลักที่ 1 มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 256๕ งบประมาณ ๓๗๘,๖00 บาท  
  หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65 
1.1 จัดมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 256๕ 

ระยะเวลา ๑ วัน 
- กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป  
ทั ง ๒๕ อ าเภอ จ านวน 500 คน 

- พื นที่ด าเนินการ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ   

 

 √ 

 
 

     กิจกรรมหลกัที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ    
      งบประมาณ ๑,๐54,๙00 บาท หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65 
2.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยอย่าง 

มีคุณภาพ ๕ มิติ  
- จัดอบรม จ านวน 5 รุ่น ระยะเวลา 1 วัน   
- กลุ่มเป้าหมาย : ผูสู้งอายุ ๓๕0 คน ในพื นทีด่ าเนิน

โครงการพระราชด าริ (พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/
การศึกษา)   

- พื นที่ด าเนินการ : ห้องประชุมส านักงานเทศบาล ใน
พื นที่ ๕ อ าเภอ  ได้แก่  (๑) ทต. น  าแพร่ อ าเภอพร้าว  

(๒) ทต. เมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  
  (๓) ทต.แม่แรม อ าเภอแม่รมิ  
  (๔) ทต. บ้านปง อ าเภอหางดง  
  (๕) ทต.อินทขิล อ าเภอแม่แตง   

√ 

    
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นครอบครัวผู้สูงอายุ             

- การประชุม ระยะเวลา ๑ วัน จ านวน ๕ รุ่น 
- กลุ่มเป้าหมาย : ผูสู้งอายุและสมาชิกครอบครัว รุ่นละ 

๗๐ คน รวม ๓๕๐ คน ในพื นที่ด าเนินโครงการ
พระราชด าริ (พัฒนาด้านสวสัดิการสังคม/การศึกษา)   

- พื นที่ด าเนินการ : ห้องประชุมส านักงานเทศบาล ใน
พื นที่ ๕ อ าเภอ  ได้แก่ (๑) ทต. น  าแพร่ อ าเภอพร้าว  

(๒) ทต. เมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  
  (๓) ทต.แม่แรม อ าเภอแม่รมิ  
  (๔) ทต. บ้านปง อ าเภอหางดง  
  (๕) ทต.อินทขิล อ าเภอแม่แตง   

√ 

    
2.3 จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  

- รูปแบบ : จัดอบรม หลักสตูร ๑๘ ช่ัวโมง จ านวน ๕ รุ่น 
- กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกในครอบครัวผูสู้งอายุ และ

อาสาสมัคร จ านวน ๒๐0 คน ในพื นที่ด าเนินโครงการ
พระราชด าริ (พัฒนาด้านสวสัดิการสังคม/การศึกษา)       

√ 

   



ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65 
- พื นที่ด าเนินการ 
1. ห้องประชุมส านักงานเทศบาล ในพื นท่ี  
    ๕ อ าเภอ  ได้แก่ (๑) ทต. น  าแพร่ อ าเภอพร้าว 

(๒) ทต.เมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  
(๓) ทต.แม่แรม อ าเภอแมร่ิม  
(๔) ทต. บ้านปง อ าเภอหางดง  
(๕) ทต.อินทขิล อ าเภอแม่แตง 

2. ศูนย์ส่งเสริมพฤติพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(CMU Senior Wellness Center) ต าบลป่าแดด อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแนวทางการคุ้มครอง
ทางสังคมในพื นท่ี 
- รูปแบบ : จัดประชุม ระยะเวลา ๑ วัน จ านวน ๕ ครั ง 
- กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ีส านักงานเทศบาล ชมรม

ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร จ านวน ๒0๐ คน ในพื นที่
ด าเนินโครงการพระราชด าริ (พัฒนาด้านสวสัดิการ
สงัคม/การศึกษา)    

- พื นที่ด าเนินการ : ห้องประชุมส านักงานเทศบาล ใน
พื นที่ ๕ อ าเภอ  ได้แก่ (๑) ทต. น  าแพร่ อ าเภอพร้าว  

(๒) ทต.เมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  
(๓) ทต.แม่แรม อ าเภอแมร่ิม  
(๔) ทต. บ้านปง อ าเภอหางดง  
(๕) ทต.อินทขิล อ าเภอแม่แตง    

 

√ 

  
2.5 เวทีถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค์ความรู้ 

- การประชุม ระยะเวลา ๑ วัน 
- กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรผู้สูงอายุ อาสาสมัคร จ านวน ๘0 คน 
- พื นที่ด าเนินการ : โรงแรมเอกชนในพื นที่อ าเภอเมือง

เชียงใหม ่   

 

√ √  

 

     กิจกรรมหลกัที่ ๓ การส่งเสรมิการจ้างงานผู้สูงอายุ งบประมาณ 3,390,400 บาท 
 หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม ่

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65 
3.1 อบรมฝึกทักษะอาชีพ ระยะเวลา ๑๐ วัน จ านวน 4 รุ่น 

- กลุ่มเป้าหมาย : ผูสู้งอายุ จ านวน 160 คน 
- พื นที่ด าเนินการ : ศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิ

อาชีพผู้สูงอายุในพื นท่ี ๔ แห่งได้แก่  
  (๑) ทต. สง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด  
  (๒) ทต.ป่าป้อง อ าเภอดอยสะเกด็ 

     (๓) ทต.หนองควาย อ าเภอหางดง  
     (๔) อบต.แม่ก๊า อ าเภอสันป่าตอง    

√ √ 

 



ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65 
3.๒ อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

- หลักสูตร 70 ช่ัวโมง (ทฤษฎี 17 ช่ัวโมง ฝึกปฏิบตัิใน
ห้องเรียน 18 ช่ัวโมง ฝึกปฏิบตัิในพื นท่ี 35 ช่ัวโมง)  
จ านวน ๒ รุ่น 

- กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัคร จ านวน ๘๐ คน      
- พื นที่ด าเนินการ : ศูนย์ส่งเสรมิพฤติพลังผู้สูงอายุ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness 
Center) ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่   

 
 √ 

 

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
 

(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 4,823,900.-บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
       รายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย (ตามเอกสารแนบท้าย) 
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
 

(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียม
พื นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
      หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายเุบื องต้น ระยะเวลา ๑๘ ช่ัวโมง ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 
 มีแต่ยังไม่สมบรูณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 



(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 
 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
   จัดคู่มือแนวทางการด าเนินงาน และสร้างร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื นท่ี เพื่อให้มีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเอง 
 
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
   ความตระหนักเรื่องสังคมผู้สูงอายุยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และสังคมยังขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักท่ี ๑ : มหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 256๕ 378,600
๑. งบด าเนินงาน 378,600 จัดมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 256๕ ระยะเวลา ๑ วัน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 15,000   - ค่าตอบแทนการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา (๕ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
  (2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600  - ค่าตอบแทนพิธีกร (๓ ช่ัวโมงๆละ 600 บาท จ านวน 2 คน) เป็นเงิน 3,600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 150,000  - ค่าพาหนะส าหรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (เฉล่ียตามระยะทางไม่เกิน 300 บาท/คน จ านวน 500 คน) 

เป็นเงิน 150,000 บาท
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 210,000 1. ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรม (ตกแต่งเวที/สถานท่ี เคร่ืองเสียง และบูธนิทรรศการ) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือๆละ 1๕0 บาท จ านวน ๕00 คน) เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐บาท
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๕00 คน) เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐บาท
4. ค่าเช่าห้องประชุม ๑ วัน เป็นงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ค าช้ีแจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักท่ี ๒ :  พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริ

1,054,900

กิจกรรมย่อยท่ี 2.๑ : จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ ๕ มิติ
๑. งบด าเนินงาน 187,000 จัดอบรม จ านวน 5 รุ่น ระยะเวลา 1 วัน  
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 18,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร (30 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 164,000 1. ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือๆ ละ 120 บาท จ านวน ๓๕๐ คน) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๒ ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๓๕๐คน) เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท
3. ค่าเช่าห้องประชุม  (๒,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
4. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม (๓๕๐ เล่ม ๆ ละ ๕0 บาท)  เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐บาท  

 5. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (เฉล่ียตามระยะทางไม่เกิน 200 บาท/คน จ านวน ๓๕๐ คน) เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (1)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (๑,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 : กิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นครอบครัวผู้สูงอายุ
๑. งบด าเนินงาน 128,500 การประชุม ระยะเวลา ๑ วัน จ านวน ๕ รุ่น
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 33,000 ค่าตอบแทนวิทยากร   - บรรยาย (10 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน 6,0๐๐ บาท

                          - แบ่งกลุ่มฝึกท ากิจกรรม (15 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท จ านวน ๓ คน ) เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 90,500 1. ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือๆ ละ 120 บาท จ านวน ๓๕๐ คน) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๒ ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๓๕๐คน) เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท
3. ค่าเช่าห้องประชุม  (๒,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

 4 ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (เฉล่ียตามระยะทางไม่เกิน 200 บาท/คน จ านวน 70 คน) เป็นเงิน 14,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (1)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000  ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (๑,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.๓ : จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน

๑. งบด าเนินงาน 534,000 จัดอบรม หลักสูตร ๑๘ ช่ัวโมง จ านวน ๕ รุ่น
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 126,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร   - บรรยาย (30 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 

                            - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (๖๐ ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน ๓ คน ) เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 348,000 1. ค่าอาหารกลางวัน (๖ ม้ือๆ ละ 120 บาท จ านวน ๒๐0 คน) เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๑๒ ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๒๐0 คน)  เป็นเงิน 8๔,๐0๐ บาท
3. ค่าเช่าห้องประชุม (2,000 บาท/วัน ๑๕ วัน) เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

 4. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (๑00 บาท/วัน/คน ๓ วัน ๒๐๐ คน ) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
5. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (๒๐๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท)  เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท
6. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างเพ่ือศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมพฤติพลังผู้สูงอายุ (๒๐ คัน ๆ ละ 1,000 บาท ๑ วัน) เป็นเงิน ๒๐,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 60,000   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (300 บาท/คน ๒๐๐ คน) เป็นเงิน ๖๐,๐00 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแนวทางการคุ้มครอง
ทางสังคมในพ้ืนท่ี

๑. งบด าเนินงาน 136,000 จัดประชุม ระยะเวลา ๑ วัน จ านวน ๕ คร้ัง
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 33,000  - ค่าตอบแทนวิทยากร   - บรรยาย (10 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

                             - แบ่งกลุ่ม  (15 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน ๓ คน) เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 98,000 1. ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือๆ ละ 120 บาท จ านวน ๒๐0 คน) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๒๐0 คน) เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
3. ค่าเช่าห้องประชุม  (๒,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
4. ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (๒๐๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท)  เป็นเงิน ๑๐,0๐๐ บาท

 5. ค่าพาหนะผู้เข้าประชุม (เฉล่ียตามระยะทาง 200 บาท/คน จ านวน ๒๐0 คน) เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (1)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000   - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง (๑,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ๕ รุ่น) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 : เวทีถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค์ความรู้
๑. งบด าเนินงาน 69,400 การประชุม ระยะเวลา ๑ วัน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 8,400 ค่าสมนาคุณวิทยากร   - การบรรยาย (๒ ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท  

                          - ประจ ากลุ่ม (3 ช่ัวโมงๆ ละ 600บาท จ านวน ๔ คน ) เป็นเงิน ๗,๒๐๐บาท

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 61,000 1. ค่าอาหารกลางวัน (1 ม้ือๆ ละ 3๕0 บาท จ านวน ๘0 คน) เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือๆ ละ 50 บาท จ านวน ๘0 คน) เป็นเงิน ๘,๐๐๐บาท
3. ค่าจัดท ารูปเล่ม (๑๐ เล่ม ๆ ละ  ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

 4. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (เฉล่ียตามระยะทางไม่เกิน ๓00 บาท/คน จ านวน ๘๐ คน) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักท่ี 3 : การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 3,390,400
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 : อบรมการฝึกทักษะอาชีพ
๑. งบด าเนินงาน 1,796,800  - อบรมฝึกทักษะอาชีพ ระยะเวลา ๑๐ วัน จ านวน 4 รุ่น
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 532,800  - ค่าสมนาคุณวิทยากร   - บรรยาย (๒๔ ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท 

                             - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (216 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน ๔ คน) เป็นเงิน ๕๑๘,๔๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,264,000 1. ค่าอาหารกลางวัน (๔๐ ม้ือๆ ละ 120 บาท จ านวน ๑๖0 คน) เป็นเงิน 768,0๐๐ บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๘0 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๑๖0 คน) เป็นเงิน 448,0๐๐ บาท
 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (300 บาท/คน ๑๖0 คน) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 : อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน
๑. งบด าเนินงาน 1,593,600 จัดอบรม หลักสูตร 70 ช่ัวโมง (ทฤษฎี 17 ช่ัวโมง ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน18 ช่ัวโมง ฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี 35 ช่ัวโมง) 

จ านวน ๒ รุ่น
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 211,200 ค่าสมนาคุณวิทยากร   - บรรยาย (34 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท ) เป็นเงิน ๒0,๔๐๐ บาท 

                          - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (1๐๖ ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท จ านวน ๓ คน ) เป็นเงิน ๑๙๐,๘๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,358,400 1. ค่าอาหารกลางวัน (24 ม้ือๆ ละ 150 บาท จ านวน ๘0 คน) เป็นเงิน ๒8๘,๐๐๐ บาท

2. ค่าอาหารเย็น (24 ม้ือๆ ละ 150 บาท จ านวน ๘0 คน) เป็นเงิน ๒8๘,๐๐๐ บาท
3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (48 ม้ือๆ ละ 35 บาท จ านวน ๘0 คน) เป็นเงิน 134,400บาท
4. ค่าเช่าห้องประชุม (2,000 บาท/วัน ๑๒ วัน) เป็นเงิน 24,๐๐๐ บาท
5. ค่าเช่าท่ีพัก (อัตราวันละ 500 บาท ๑๒ วัน ๘๐ คน) เป็นเงิน  ๔๘๐,๐00.-บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

6. ค่าจัดเอกสารประกอบการประชุม (8๐ เล่ม ๆ ละ  ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน 8,๐๐๐ บาท
7. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างเพ่ือฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี (๑๐ คัน ๆ ละ 1,000 บาท 12 วัน) เป็นเงิน ๑๒๐,000 บาท

 8. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (เฉล่ียตามระยะทางไม่เกิน 200 บาท/คน จ านวน ๘๐ คน) เป็นเงิน 16,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 24,000   - ค่าวัสดุอุปกรณ์ (300 บาท/คน 80 คน) เป็นเงิน 24,๐๐๐ บาท

 



ล ำดับควำมส ำคัญ 3 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร กำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
2. งบประมำณ 23,310,200 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
842,000 บาท 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

อบรมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาให้รู้คุณค่าสืบสานพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
500,200 บาท 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
6,174,900 บาท      
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 
15,261,100 บาท  
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

กิจกรรมหลักที่ 5 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลผ่านสื่อสารมวลชน และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 
๕๓๒,๐๐๐  บาท   
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนท่ีโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

(17.1), (17.2),  
(17.5) 

 

 

(17.3) 

 

 

(17.4) 

 

 



 

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

ชื่อโครงการ  : โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักที่ 1 : การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 งบประมาณ 842,000 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักที่ 2 : อบรมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาใหรู้้คุณค่าสืบสานพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 งบประมาณ  500,200 บาท      หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 งบประมาณ 6,174,900 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักที่ 4 : อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 งบประมาณ  15,261,100 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่)  
กิจกรรมหลักที่ 5 : การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลผ่านสื่อสารมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี 
 งบประมาณ ๕๓๒,๐๐๐  บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ : การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงาน ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยด าเนินการ : 1. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
  2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
  4. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม : 1. หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-112703 
         2. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ : 084-874-0583 
        3. ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-276000 
  4. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-740 , 092-2468346 
   

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :  
  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ อันเป็นกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผ่นชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการกระทรวง
และกรม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้มีการสอดประสานกลมกลืนเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) และพัฒนาทุกมิติ 
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ประเทศไทยจึงต้องยึด
กรอบแนวคิดหลักของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามพระราชประสงค์จะ สืบสาน รักษา และ
ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระด าริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงห่วงใยใน
ทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย ท าให้พวกเราชาวไทยได้เห็นการเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยือนและทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย 
แม้จะห่างไกลทุรกันดารสักเพียงไหนก็ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก จนเกิดเป็นศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริด้านต่างๆ อย่างมากมาย พระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทย เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และมีความกินดีอยู่ดีบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ :  

 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัดท่ีพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ได้เมตตาพระราชทานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งข้อมูลจากส านักงาน กปร. เมื่อปีพุทธศักราช 2562 ได้ท าการส ารวจและรวบรวม
จ านวนโครงการไว้ได้มากถึง 626 โครงการ ซึ่งยังไม่รวมถึงโครงการที่มีลักษณะการน้อมน าหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ อีกจ านวนมากเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่  
อย่างหาที่สุดมิได้   

 จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่  จึงได้สร้างกลไก
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
และได้ก าหนดให้มีโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการด าเนินโครงการของทุกภาคส่วน 
มีการแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้รับการพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีแนวทางการด าเนินชีวิต มีการสร้าง 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป 

ความเร่งด่วน : ปัจจุบันประเทศไทยขับเคลื่อนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  
ด้วยวิสัยทัศน์ “ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หลายภาคส่วนได้ยึดแนวทางการพัฒนาดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบด าเนินงานที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อีกทั้ง ในสถานการณ์ 
เกิดโรคระบาดเช้ือไว้รัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง ท าให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
บางส่วน มีข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต เกิดภาวะว่างงาน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีนโยบายให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่  
ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง สามารถ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศน์ที่ดี มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “คนอยู่
กับป่า” สร้างความสมดุลธรรมชาติให้ยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกพื้นในที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วน
จะต้องบูรณาการท างานร่วมกันอย่างจริงจัง และนับว่าโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ดังกล่าวด้วย 

 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
      (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

1) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามศาสตร์พระร าชา 
สามารถถ่ายทอดและขายผลองค์ความรู้ไปสู่พื้นท่ีต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม          

2) เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพื่อให้พื้นที่ป่าในพื้นที่โครงการพระราชด าริและพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชด าริเกิดความอุดมสมบูรณ์ 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ :  พื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ 
 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และเยาวชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัด
เชียงใหม่  
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 



 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

(๔.๒) ผลผลิต  
  1) เกิดนโยบาย แนวทางการติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) คนในชุมชนเป้าหมายสามารถปรับวิถีการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) ป่าไม้ในพ้ืนท่ีต้นน้ าล าธารในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด ารแิละพื้นท่ีขยายผลโครงการพระราชด าริ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
และพัฒนาด้านต่างๆ เป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  5) การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารใินพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลายช่องทาง 
 

 (๔.๓) ผลลัพธ์  
 1) การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Sustainable 

Development) 
 2) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3) คนในชุมชนและกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4) ป่าไม้ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริและพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชด าริ มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

(๔.๔) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการน้อมน าศาสตร์พระราชาซึ่ง

พระราชทานไว้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาสภาพป่าต้นน้ าล าธาร ได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปขยายผลตามพระราช
ปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด ตลอดจนมีความจงรัก ภักดี และการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป  

เชิงลบ : -ไม่มี- 
 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
 กิจกรรมหลักที่ 1 การการประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 งบประมาณ  842,000 บาท   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1.1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตาม 

การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่  

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. บุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ขยายผลไปสู่พื้นท่ีต่างๆ เพื่อสนองพระราชด าริ 

ร้อยละ 80  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. พื้นที่ป่าในพื้นที่โครงการพระราชด าริและพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชด าริมีความอุดม
สมบูรณ์ 

อัตราการบุกรุกท าลายป่า
ลดลงร้อยละ 60 

3. จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ขยายผลผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
สื่อมวลชน  

ไม่น้อยกว่า 100 ข่าว/
เรื่อง/ตอน 



 

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาให้รู้คุณค่าสืบสานพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 งบประมาณ  500,200 บาท     หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
2.1 อบรม เยาวชนจากสถาบั นการศึ กษารู้ คุณ ค่ าสื บสาน

พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ✓ 

 

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 งบประมาณ 6,174,900 บาท     หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
3.1 การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถีชีวิตพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ต าบลบ้านสหกรณ์  อ าเภอ 
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

   ✓ 

3.2 การส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

3.3 การส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

3.4 ธนาคารสุกรชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (หย่อมบ้านห้วยไคร้
ใหม่และหย่อมบ้านห้วยลึก) 

 ✓ ✓  

3.5 แปรรูปผลผลิตชาและโสมตังกุยชาวไทยภูเขาลีซู บ้านแปกแซม 
หมู่ที่ 6 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ✓   

3.6 พัฒนากลุ่มอาชีพผ้าทอหมู่บ้านแนวชายแดน (ไทย-เมียนมาร์)
อ าเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

 ✓   

3.7 การพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตจากต้นกาแฟชาวไทยภูเขา 
บ้านสามหมื่น ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ✓   

3.8 ส่งเสริมอาชีพเกษตรวิถีไทย    ✓ 

กิจกรรมหลักที่ 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 งบประมาณ  15,261,100 บาท หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่)  

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค.- มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65 

4.1 เพาะช ากล้าไม ้
1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จ านวน 1,095,000 กล้า 
2) เพาะช ากล้าไมม้ีค่า จ านวน 397,000 กลา้ 
3) เพาะกลา้ไม้วงค์ยาง จ านวน 50,000 กล้า 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 ปลูกป่าหวาย จ านวน  1,180 ไร ่     
4.3 ระบบวนเกษตร จ านวน  880 ไร ่     

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมหลักที่ 5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลผ่านสื่อสารมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี 
 งบประมาณ ๕๓๒,๐๐๐  บาท     หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65 

5.1 การผลิตข้อมลูข่าวสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลผ่าน
สื่อสารมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี 

    

 ๑) ผลติและเผยแพร่รายงานพิเศษ/สารคดีเชิงข่าว จ านวน ๖ 
ตอน 

✓    

 ๒) ผลติและเผยแพร่ข่าวประชาสมัพันธ์ จ านวน ๕๐ ข่าว ✓    

 ๓) ผลติและเผยแพร่คลิปสั้นผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ 
จ านวน ๑๐ ตอน 

✓    

 ๔) แถลงข่าวการขับเคลื่อน ขยายผล โครงการพระราชด าริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯลฯ จ านวน ๑ ครั้ง 

✓    

5.2 การน าสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน
โครงการพระราชด าริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต้นแบบด้านตา่งๆ นอกพ้ืนท่ี จ านวน ๑ ครั้ง 

  
  

✓ 
 

  

 

 (๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ: จ านวนเงิน 23,310,200 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

   ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต           
ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
      -  กรมกระชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์  
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด าเนินการ    มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 
 



 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
- เจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบโครงการร่วมกับราษฎรในพ้ืนท่ีร่วมกันบ ารุงดแูลรักษา- การรักษาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี 
- การน าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตไปเผยเพร่ซ้ า เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจในพระราชกรณยีกิจ พระกรณียกิจ 

และหลักการทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อันจะเป็นการท า
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

 

 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
 - ไม่มี - 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

จังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :............................
โครงการ : โครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 23,310,200       

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีจัดหวัดเชียงใหม่

842,000            

หน่วยด าเนินงาน : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 150,000            
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 150,000            1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 592,000            
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000              1) ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีในการบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตามการด าเนินโครงการ อัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

50,000              2) ค่าท่ีพักส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีในการบริหารโครงการ/ แผนงาน และตรวจติดตามการ
ด าเนินโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

50,000              3) ค่าชดเชยพาหนะในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ในการบริหารโครงการ/แผนงาน และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 312,000            1) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่
 จ านวน 2 คน (คนละ 13,000 บาท จ านวน 12 เดือน)

  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 50,000              1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการจัดประชุมฯ
50,000              2) ค่าอาหาร
30,000              3) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 100,000            
  (๑)  วัสดุส านักงาน 100,000            1) ค่าวัสดุส านักงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

กิจกรรมหลักท่ี 2 อบรมเยาวชนจากสถาบันการศึกษาให้รู้คุณค่าสืบสานพระราชด าริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

500,200            อบรมเยาวชนจากสถาบันการศึกษา 8 สถาบัน จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 100 คน จ านวน 2 วัน

วันท่ี 1 : องค์ความรู้เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ
วันท่ี 2 : ศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 4 แห่ง

หน่วยด าเนินงาน : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ สถานบันการศึกษา 8 สถาบัน  1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้/3.มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่/4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา/5.มหาวิทยาลัยพายัพ/6.มหาวิทยาลัยนอร์ท/7.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่/8.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 43,200              
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 43,200              ค่าวิทยากร จ านวน 4 รุ่นๆละ 2 วัน

 - วันท่ี 1 : ค่าวิทยากรช่วงเช้า 1 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 4 รุ่น เป็นเงิน 7,200 บาท
 - วันท่ี 2 : ค่าวิทยากร 1 คน 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท จ านวน 4 รุ่น

 - วันท่ี 1 : ค่าวิทยากรช่วงบ่าย 5 คนๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท 4 รุ่น เป็นเงิน 36,000 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 416,960            
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 154,000            ค่าเช่ารถยนต์ตู้ + ค่าน้ ามัน จ านวน 11 คันๆ ละ 3,500 บาท จ านวน 4 วัน
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 156,880            1) อาหารกลางวัน จ านวน 106 คน (ผู้เข้าอบรม 100 คน/วิทยากร 1 คน/ จนท. 5 คน) จ านวน 4 รุ่น

 - วันท่ี 1 : สถานท่ีเอกชน 1 ม้ือ 250 บาท จ านวน 106 คน จ านวน 4 รุ่น เป็นเงิน 106,000 บาท
 - วันท่ี 2 : ค่าวิทยากร 1 คน 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท จ านวน 4 รุ่น

 - วันท่ี 2 : สถานท่ีดูงาน 1 ม้ือ 120 บาท จ านวน 106 คน จ านวน 4 รุ่น เป็นเงิน 50,880 บาท
72,080              2) อาหารว่าง จ านวน 106 คน (ผู้เข้าอบรม 100 คน/วิทยากร 1 คน/ จนท. 5 คน) จ านวน 4 รุ่น

 - วันท่ี 1 : สถานท่ีเอกชน 2 ม้ือๆละ 50 บาท จ านวน 106 คน จ านวน 4 รุ่น เป็นเงิน 42,400 บาท
 - วันท่ี 2 : ค่าวิทยากร 1 คน 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท จ านวน 4 รุ่น

 - วันท่ี 1 : สถานท่ีดูงาน 2 ม้ือๆละ 35 บาท จ านวน 106 คน จ านวน 4 รุ่น เป็นเงิน 29,680 บาท
28,000              1) เอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด ประกอบการอบรม 400 ชุด ๆ ละ 70 บาท

6,000                2) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน จ านวน 4 แห่งๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 40,040              
  (๑)  วัสดุส านักงาน 40,040              ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนในการอบรม จ านวน 4 รุ่นๆละ 10,010 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6,174,900
กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 : การพัฒนาหมู่บ้าน ตามวิถีชีวิตพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก พระราชด าริฯ ต าบลบ้าน
สหกรณ์  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

1,717,000

กิจกรรมย่อย 3.1.1 การประชุมสร้างความเข้าใจ ก าหนดรูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีน าร่อง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระดับต าบล จ านวน 240 คน

117,000            

หน่วยด าเนินงาน : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 5,400                
        - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)                 1,800 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ )  จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท รวม 1800 บาท

                3,600 2. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาคเอกชน )  จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200บาท รวม 3600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 105,600            
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 48,000               ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 240 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท

              28,800 1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 240คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ  120 บาท เป็นเงิน 28,800 บาท
              16,800 2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 240คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท

12,000              2. ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมฯ จ านวน 240 เล่มๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 6,000                
     - วัสดุส านักงาน 6,000                ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน ในการประชุม 6,000 บาท
กิจกรรมย่อย 3.1.2 การพัฒนาครัวเรือนน าร่องการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
“30 ตารางวา สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จ านวน 240 ครัวเรือน

1,200,000         

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
       - วัสดุการเกษตร 1,200,000         ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/พันธ์ุพืช/พันธ์ุสัตว์/วัสดุสนับสนุนอาชีพหรือสนับสนุนการจัดการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร “30 ตารางวา 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ของครัวเรือนต้นแบบ จ านวน 240 ครัวเรือน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท

กิจกรรมย่อย 3.1.3 การพัฒนาจุดเรียนรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้พ้ืนท่ีต้นแบบ 
ระดับหมู่บ้าน จ านวน 8 ศูนย์เรียนรู้

400,000            

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
        - วัสดุการเกษตร 400,000            ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ส าหรับสนับสนุนเพ่ือพัฒนาจุดเรียนรู้ของหมู่บ้านในเร่ืองความม่ันคงด้านอาหาร  “30 ตารางวา สร้างอาชีพ สร้างรายได้”  

หมู่บ้านๆละ 1 แห่ง สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้พ้ืนท่ีต้นแบบ จ านวน 8 หมู่บ้าน/ศูนย์เรียนรู้ ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 โครงการส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

550,000            

กิจกรรมย่อย 3.2.1 การอบรมพัฒนาความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุและกล้าไม้
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน

218,150            

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 19,200              
        - ค่าสมมนาคุณวิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ   19,200 ค่าสมมนาคุณวิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 4 คน เป็นเงิน 19,200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 38,000              
       - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 38,000              1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 100คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ  120 บาท  เป็นเงิน 24,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 100คนๆ ละ 4 ม้ือๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 160,950            
        - วัสดุส านักงาน 15,300              ค่าวัสดุประกอบการประชุม 15,300 บาท

1. กระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน/2. ปากกาลูกล่ืน/3. ปากกาเคมี/4.  กระดาษกาวย่น/5. สมุดปกอ่อน/6.แฟ้มพลาสติกใส/
7. กระดาษฟลิปชาร์ท

         - วัสดุการเกษตร 145,650             ค่าวัสดุการเกษตร 145,650 บาท
1 .เมล็ดพันธ์ุผักเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารและเป็นจุดเรียนรู้ จ านวน 37,500 บาท/2. ถาดเพาะ/3. จอบเล็ก/4. เสียมเล็ก/
5. บัวรดน้ าเล็ก/6. พล่ัวเล็ก/7. กระจาดส่ีเหล่ียม/8. สามง่าม/9. ถุงด า/10. ต้นกล้ามะนาว/11.ต้นกล้าผักเชียงดา/12.ต้นกล้าผักคาวตอง/13.
ต้นกล้ากล้วยหอม กล้วนน้ าหว้า

กิจกรรมย่อย 3.2.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์และและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย 100 คน

331,850            

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 19,200              
        - ค่าสมมนาคุณวิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ 19,200              ค่าสมมนาคุณวิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ  จ านวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 4 คน เป็นเงิน 19,200 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 288,000            
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 38,000              1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 100คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ  120 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 100คนๆ ละ 4 ม้ือๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท

        - ค่าจ้างเหมาบริการ 250,000            การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 24,650              
        - วัสดุส านักงาน 24,650              ค่าวัสดุประกอบการประชุม 24,650 บาท

1. usb แฟลช์ไดร์ฟ/2. ปากกาเคมี/3. กระดาษกาวย่น/4.  สมุดปกอ่อน/5.  แฟ้มพลาสติกใส/6. กระดาษฟลิปชาร์ท



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 โครงการส่งเสริมและเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

836,200            

กิจกรรมย่อย 3.3.1 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการปลูกไม้ผลและการท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 13 บ้าน  390 คน

153,700            

๑. งบด าเนินงาน 153,700            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 46,800              
        - ค่าสมมนาคุณวิทยากร 46,800              ค่าสมมนาคุณวิทยากร  จ านวน 78 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน 46,800 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 74,100              
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 74,100              1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 390 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ  120 บาท  เป็นเงิน 46,800 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 390 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 27,300 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 32,800              
        - วัสดุส านักงาน 32,800              ค่าวัสดุประกอบการประชุม 32,800 บาท

1. ถุงผ้าใส่เอกสาร /2. ปากกาลูกล่ืน/3. ปากกาเคมีคละสี/4.  กระดาษกาวย่น/5. กระดาษฟลิปชาร์ท/6. กระดาษเอส่ี/
7. ลวดเย็บกระดาษ

กิจกรรมย่อย 3.3.2 กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้ผลและการจัดท าปุ๋ยน้ าชีวภาพกลุ่มเป้าจ านวน 13 หมู่บ้าน
เป้าหมาย (390 คน)

682,500            

๑. งบด าเนินงาน 682,500            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
     ค่าวัสดุ 682,500            
        - วัสดุการเกษตร 682,500            ค่าวัสดุการเกษตร 682,500 บาท

พันธ์ุไม้ผล 1.พันธ์ุอโวคาโด/2.พันธ์ุเงาะ/3.พันธ์ุมะม่วงน้ าดอกไม้/4.พันธ์ุลองกอง/5.พันธ์ุกล้วยน้ าว้า/
กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ 1.ถังพลาสติกแบบมีฝาปิด/2.กากน้ าตาล ขนาด 5 ลิตร/3.หัวเช้ือจุลินทรีย์หน่อกล้วย

กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 ธนาคารสุกรชาวไทยภูเขาบ้านห้วยไคร้ (หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่และหย่อมบ้านห้วย
ลึก)

470,200            

กิจกรรมย่อย 3.4.1 การประชุมท าความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมาย และการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การเล้ียงสุกร และการจัดต้ังธนาคารสุกร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 1 วัน คือ
จุดท่ี 1 หย่อมบ้านห้วยไคร้ใหม่ จ านวน 16 ครัวเรือน 
จุดท่ี 2 หย่อมบ้านห้วยลึก 19  ครัวเรือน รวม 35 ครัวเรือน 
พร้อมท้ังมอบลูกสุกรหย่านมจ านวน 140 ตัว อาหารสุกรจ านวน 70 กระสอบ

470,200            

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
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๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 7,200                
        - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200                1.วิทยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 

2.วิทยากรภาคเอกชน จ านวน 2 คน ๆ ละ 2  ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 6,650                
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,650                จ านวน 35 คน (ด าเนินการ 2 จุด ๆ ท่ี 1 จ านวน 16 คน จุดท่ี 2 จ านวน 19 คน) /1 วัน/

- ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ ๆ 35 บาท เป็นเงิน 2,450 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 456,350            
       - วัสดุส านักงาน 4,850                ค่าวัสดุในการฝึกอบรม จ านวน 35 คน (จุดท่ี 1 จ านวน 16 คน 2,400 บาท/จุดท่ี 2 จ านวน 19 คน 2,450 บาท)
       - วัสดุการเกษตร 451,500            1. อาหารสุกรรุ่น (กระสอบละ 25 กิโลกรัม) จ านวน 70 กระสอบๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 31,500 บาท

2. สุกรรุ่นอายุ 2-3 เดือน น้ าหนักไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จ านวน 140 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.5 แปรรูปผลผลิตชาและโสมตังกุยชาวไทยภูเขาลีซูบ้านแปกแซม 
หมู่ท่ี 6 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

328,700            

กิจกรรมย่อย 3.5.1 ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการผลิตแปรรูปผลผลิตเกษตร (ชาและ
โสมตังกุย) พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม แผนธุรกิจและ
การตลาด

328,700            

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 7,200                
        - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200                ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คนๆละ 2 วันละๆ 3 ช่ัวโมงๆละ 600บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 321,500            
        - ค่าจ้างเหมาบริการ 310,100            ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11,400              1.ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 30 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คนๆละ 4 ม้ือๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 4,200 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.6 พัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าหมู่บ้านแนวชายแดน (ไทย-เมียนมาร์) 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

102,500            

กิจกรรมย่อย 3.6.1 ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนการปฏิบัติการปักและทอผ้าเพ่ือธุรกิจ
(และส่งศูนย์ศิลปาชีพ ในกรณีของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยด า) และฝึกอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการรวมกลุ่ม แผนธุรกิจและการตลาด

102,500            

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 7,200                
        - ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 7,200                ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 12 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 9,500                
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 9,500                1. ค่าอาหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ 120 บาทเป็นเงิน  6,000  บาท

2. ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน  50 คนๆ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน  3,500  บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 85,800              
       - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 85,800              ค่าวัสดุการทอผ้า/ปักผ้า จ านวน 2 หมู่บ้าน
กิจกรรมย่อยท่ี 3.7 การพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตจากต้นกาแฟชาวไทยภูเขา
บ้านสามหม่ืน ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

189,100            

กิจกรรมย่อย 3.7.1 ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติการแปรรูปกาแฟ/
การรวมกลุ่มแผนธุรกิจและการตลาด

189,100            

๑. งบด าเนินงาน 9,300                
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 3,600                
        ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600                ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 วันละๆ 6 ช่ัวโมงๆละ 600บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 5,700                
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,700                1. ค่าอาหารผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน 30 คนๆละ 1 ม้ือๆละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คนๆละ 2 ม้ือๆละ 35 บาท รวมเป็นเงิน 2,100 บาท

๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
       ครุภัณฑ์การเกษตร 179,800            1. จัดซ้ือเคร่ืองสีกาแฟเชอร่ี ขนาดใหญ่ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 65,000 บาท

2. จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด 11 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 47,000 บาท
3. จัดเคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 7,800 บาท
4. จัดซ้ือเคร่ืองขัดเมือกกาแฟ จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 60,000 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.8 ส่งเสริมอาชีพเกษตรวิถีไทย 1,981,200         
กิจกรรมย่อย 3.8.1 การประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางและจัดท าแผนขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้านจ านวน  480 ครัวเรือน

132,600            

๑. งบด าเนินงาน 132,600            
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 5,400                
        - ค่าสมมนาคุณวิทยากร 5,400                1.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ )  จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

2.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาคเอกชน )  จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
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๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 115,200            
      - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 115,200            1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 480 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ     120 บาท เป็นเงิน 57,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 480 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 33,600 บาท
3. ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมฯ จ านวน 480 เล่มๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน 24,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 12,000              
        - วัสดุส านักงาน 12,000              ค่าวัสดุประกอบการประชุม 12,000 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3.8.2 สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหารพร้อมสนับสนุนวัสดุ 
จ านวน 480 ครัวเรือน

1,848,600         

๑. งบด าเนินงาน 1,848,600         
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 5,400                
        - ค่าสมมนาคุณวิทยากร 5,400                1.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาครัฐ )  จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท

2.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ภาคเอกชน )  จ านวน 3 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 91,200              
        - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 91,200              1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 480 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ ละ     120 บาท เป็นเงิน 57,600 บาท

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 480 คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท  เป็นเงิน 33,600 บาท

1.1.3ค่าวัสดุ 1,752,000         
        - วัสดุการเกษตร 1,752,000         ค่าวัสดุการเกษตร 1,752,000 บาท

1.ค่าพันธ์ุไก่ไข่ จ านวน  4,800 ตัวๆละ 200 บาท/2.ค่าถังพลาสติกเพ่ือท าถังขยะเปียก  จ านวน  480 ใบๆละ 100 บาท/
3.ค่าอาหารไก่ไข่ จ านวน 480 กระสอบๆ ละ 500 บาท/4.ค่าต้นกล้ามะนาว จ านวน 2,400 ต้นๆละ 80 บาท/
5.ค่าต้นกล้ามะรุม จ านวน 2,400 ต้นๆละ 50 บาท/6.ค่าต้นกล้าแค จ านวน 2,400 ต้นๆละ 25 บาท/
7.ค่าต้นกล้าชะอม จ านวน 2,400 ต้นๆละ 25 บาท/8.ค่าต้นกล้าผักหวานบ้าน จ านวน 2,400 ต้นๆละ 30 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

15,261,100

หน่วยด าเนินงาน : ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 
๒. งบลงทุน 15,261,100
๒.๒ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท 23,949,500
กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 เพาะช ากล้าไม้ 6,572,700
   1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จ านวน 1,095,000 กล้า 3,175,500      จ านวน 1,095,000กล้าๆ ละ 2.90 บาท
   2) เพาะช ากล้าไม้มีค่า จ านวน 397,000 กล้า 3,017,200      จ านวน 397,000 กล้าๆ ละ 7.60 บาท
   4) เพาะกล้าไม้วงค์ยาง จ านวน 50,000 กล้า 380,000      จ านวน 50,000 กล้าๆ ละ 7.60 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 4.2  ปลูกป่าหวาย 4,130,000
   5) ปลูกป่าหวาย จ านวน  1,180 ไร่ 4,130,000      จ านวน  1,180 ไร่ๆ ละ 3,500 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี 2565 ค าช้ีแจง
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ)

กิจกรรมย่อยท่ี 4.3 ระบบวนเกษตร 4,558,400
   6) ระบบวนเกษตร จ านวน  880 ไร่ 4,558,400      จ านวน  880 ไร่ๆ ละ 5,180 บาท

กิจกรรมหลักท่ี 5 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลผ่านส่ือสารมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ในพ้ืนท่ี

532,000            

หน่วยงานหลัก : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยท่ี 5.1  : การผลิตข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผล ผ่านส่ือสารมวลชนและ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ี

270,000            การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ รูปแบบการด าเนินการ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีจากโครงการพระราชด าริ โครงการขยายผล และ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของประชาชน

      1) งบด าเนินงาน
          ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
          (2) ค่าใช้สอย 265,000
               - ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000  - ค่าผลิตรายงานพิเศษ/สารคดีเชิงข่าว ความยาว 2-3 นาที เผยแพร่ทางส่ือโทรทัศน์และส่ือสังคมออนไลน์  จ านวน 6 ตอน ๆ ละ  10,000 

บาท  รวมเงิน 60,000 บาท

5,000  - ค่าผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จ านวน 50 ข่าว
100,000  - ค่าผลิตคลิปส้ัน ความยาวไม่เกิน 2 นาที เผยแพร่ผ่านเครือข่ายส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 10 ตอน ตอนละ 5,000 บาท  รวม  50,000 บาท

100,000  - ค่าจ้างเหมาจัดการแถลงข่าวการขับเคล่ือน ขยายผล โครงการพระราชด าริ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ฯลฯ จ านวน 1 คร้ัง เป้าหมาย
 ส่ือมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ จ านวน 100 คน  งบประมาณ  100,000 บาท
1. ค่าจ้างตกแต่งเวที/2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม/3 ค่าของท่ีระลึกผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว/4. ค่าจ้างผลิตเอกสาร/5. ค่าวัสดุส านักงาน/6. 
ค่าจ้างพิธีกรด าเนินการ

          (3) ค่าวัสดุ 5,000  - ค่าวัสดุส านักงาน 5,000 บาท  
กิจกรรมย่อยท่ี 5.2 : การประชาสัมพันธ์ขยายผลผ่านส่ือกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี 262,000 การน าส่ือมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริหรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต้นแบบด้านต่างๆ นอก

พ้ืนท่ี เพ่ือน าองค์ความรู้ต่างๆ มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเอง  อาทิ การบริหารจัดการขยะ 
ช่องทางการตลาด ฯลฯ เป้าหมาย ส่ือมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าท่ี รวม 40 คน

      1) งบด าเนินงาน 262,000
          ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
          (2) ค่าใช้สอย 90,000  - ค่าท่ีพักจ านวน 3 วัน ๆ ละ 20 ห้อง ๆ ละ 1,500 บาท รวม 90,000 บาท
              - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 84,000  - ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น 40 คน ๆ ละ 7 ม้ือ ๆ ละ 300 บาท/คน รวม  84,000 บาท

80,000  - ค่าจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ระยะเวลา 4 วัน จ านวน 1 คัน รวม  80,000 บาท
4,000  - ค่าของท่ีระลึกส าหรับสถานท่ีดูงาน จ านวน 4 ช้ิน ๆ ละ 1,000 บาท  รวม  4,000 บาท
4,000  - ค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร จ านวน 4 ช้ิน ๆ ละ 1,000 บาท  รวม  4,000 บาท



ล ำดับควำมส ำคัญ 10 

หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) 
2. งบประมำณ 12,538,700 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

วางแผน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) 
1,000,000 บาท 
ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม ่
7,100,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
620,000  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 4 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
167,100 บาท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

กิจกรรมหลักที่ 5 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน 
617,900 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

กิจกรรมหลักที่ 6 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (อพ.สธ.-กก.ตชด.33) 
341,200 บาท 
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

กิจกรรมหลักที่ 7 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท าฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การใช้ประโยชน์โดยชุมชนในพ้ืนที่ป่าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
1,092,500 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลักที่ 8 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
1,200,000 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 



หัวข้อ รำยละเอียด 
กิจกรรมหลักที่ 9 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ 
400,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) 

 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(18.1), (18.8)  
(18.6) 

(18.4)  

(18.9) 

กิจกรรม 18.2 , 18.3 , 18.5 , และ 18.7 
ด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ทัง้ 25 อ ำเภอ 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกจิกรรมย่อย)     (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
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ชื่อโครงการ : โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
(อพ.สธ.-ชม.) 

กิจกรรมหลักที่ 1 : วางแผน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการขับเคลื่อนและ  
ขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) 
งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมหลกัที่ 2 : การสร้างเครอืข่ายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 7,100,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจังหวัดเชียงใหม ่

กิจกรรมหลกัที่ 3 : สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
งบประมาณ 620,000 (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่

กิจกรรมหลกัที่ 4 : ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
งบประมาณ 167,100 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจด็พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

กิจกรรมหลกัที่ 5 : การขับเคลื่อนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน 
งบประมาณ 617,900 (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเกา้ร้อยบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

กิจกรรมหลกัที่ 6 : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33  
(อพ.สธ.-กก.ตชด.33) 
งบประมาณ 341,200 บาท (สามแสนสีห่มื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

กิจกรรมหลกัที่ 7 : การจัดท าฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์โดยชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน
จังหวัดเชียงใหม ่
งบประมาณ 1,092,500 (หนึ่งลา้นเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่

กิจกรรมหลกัที่ 8 : การเสริมสรา้งและพัฒนาจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตติามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 
งบประมาณ 1,200,000 (หนึ่งลา้นสองแสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่

กิจกรรมหลกัที่ 9 : การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ 
งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน  
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน ลดความเหลื่อมล้ าของสงัคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยด าเนินการ : 1. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่

   2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม ่
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม ่
6. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   



ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. หัวหนา้ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่
2. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม่ 
3. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 3 
5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ 
6. ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
7. อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
8. อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา :  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืช
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มี
การจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่
เมื่อครั้งปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์ต้นยางนา ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๔ และทรงให้น าพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ  
ทั่วประเทศมาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงเป็นโครงการ 
ที่เกิดขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชด าริและสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด าริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง  ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดย
พระราชทาน ให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๙  
โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และเป็นหน่วยงาน
ขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

การด าเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงานห้าปี 
โดยได้ด าเนินงานจนถึงปัจจุบัน คือ แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖9) ใช้เป็นกรอบ 
ในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเข้า
ร่วมวางแผนงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้น
การท างานเข้าไปสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จะน าไปสู่
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้จัดท าแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)  
เพื่อเป็นแนวทางและแผนการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ตลอดจนขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ประสบความส าเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ๘ กิจกรรม ภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ ดังนี้ 
๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย : กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร/ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร   

๒. กรอบการใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย : กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร   
  กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

๓. กรอบการสร้างจิตส านึก  ประกอบด้วย : กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ โดยส่งเสริมให้สมัครเป็นสมาชิกงาน  
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมายให้อ าเภอละหนึ่งต าบล/หนึ่งเทศบาลเป็นอย่างน้อย อีกทั้งในส่วนของสถานศึกษาให้สมัครสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนสถานศึกษาท้ังหมดในจังหวัดเชียงใหม่ 
 



(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา/ความต้องการ : เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ข้างต้น จังหวัดเชียงใหม่จึงก าหนดแนวทาง

และแผนการด าเนินงาน ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ.2569) โดยมีกิจกรรม 8 
กิจกรรม ที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภาย
แม่บทในแต่ละปี งบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท า แผนปฏิบัติงานประจ าปี  เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญ 
ในการด าเนินงาน เช่น พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหาร จัดการ โดยเฉพาะเรื่อง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ ภายใต้แผน
แม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

 
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อสนองพระราชด าริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) 
2) เพื่อสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
3) เพื่อสนับสนุนการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากร 
5) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการด าเนินงานสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลการสนองพระราชด าริ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของหน่วยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
6) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วทั้งจังหวัด 
7) เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒนา เสริมสร้าง ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

                โครงการเดิม      โครงการใหม ่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

                 พัฒนา      ด าเนินการปกต ิ
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  ระยะเวลา 1 ปี เริม่ต้น ตลุาคม 2564     สิ้นสุด กันยายน 2565 
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : จังหวัดเชียงใหม ่

(๓) กลุม่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่  และ 

พื้นที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ และคณะท างานประสานการ
ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 คณะ เพื่อวางแผนการด าเนินการขับเคลื่อน ก ากับ     
และติดตาม การด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 

อย่างน้อย 3 ครั้ง 



ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2. มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ. - ชม.) 
1 ครั้ง 

3. มีการรายงานผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ 
จากหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ 

2 ครั้ง 

4. มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

1 เพจ 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอ้ยละ 100 เข้าร่วมสมัครสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร้อยละ 100 
6. สถานศึกษา ร้อยละ 20 เข้ารว่มสมัครสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน/ สถานศึกษาบรรลุ

เป้าหมาย การพัฒนาจนได้รับป้ายสนองพระราชด าริฯ    
ร้อยละ 20/1 แห่ง 

7. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมลูทรัพยากรจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 1 ศูนย ์
8. ชุมชน ท้องถิ่น สามารถพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชด าริฯ ไม่น้อยกว่า 
4 ชุมชน 

1 ชุมชน 

(4.2) ผลผลิต 
1) มีนโยบาย แนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2) เกิดการเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ท่ีเป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิก และน้อมน าไปขยายผลในพื้นที่อย่างเหมาะสม 

(๔.3) ผลลัพธ์  
1) การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
2) มีการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พร้อมอนุรักษ์/รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
3) มีการฟื้นฟูพืชประจ าท้องถิ่นส าคัญพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการด าเนินงานตามแนว

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษา
เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ยั่งยืน 

4) เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(๔.4) ผลกระทบ : 
เชิงบวก : กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย มีความรู้ ความเข้าใจ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสามารถน าไปขยายผลในการสืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป ตลอดจนมีความจงรัก 
ภักดี และการธ ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป 

เชิงลบ : -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลักที่ 1 : วางแผน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการขับเคลื่อนและ

ขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) 
งบประมาณ : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.64 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-ชม.) 
และคณะท างานประสานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 5 คณะ 
เพื่อวางแผนการด าเนินการขับเคลื่อน ก ากับ และติดตาม 
ก ารด า เนิ น งาน  โค ร งก ารอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร รม พื ช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ-ชม.) 

    

2 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.-ชม.)  

    

3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ. – ชม.) 

    

4 ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวดั
เชียงใหม่(อพ.สธ.-ชม.)  

    

กิจกรรมหลกัที่ 2 : การสร้างเครอืข่ายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ : 7,100,000 (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจังหวัดเชียงใหม ่

ที ่ กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา 
✓ ✓   

2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ในสถานศึกษา 

  ✓ ✓ 

 กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการศึกษาพรรณไม้  เพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ในสถานศึกษา 

  ✓ ✓ 

 กิจกรรมย่อยที่  2 .2 สนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องมือใน
การศึกษาองค์ประกอบคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์
พรรณไม้ 

  ✓ ✓ 

3 การสนับสนุนสถานศึกษาการส ารวจข้อมูลพรรณไม้ และ
จัดท ารหัสพิกัดของทรัพยากรเพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิง
วิชาการ 

  ✓ ✓ 

4 การสนับสนุนการจัดท าป้ายข้อมูลพรรณไม้ ในสถานศึกษา   ✓ ✓ 

5 อ านวยการ บริหารโครงการ และติดตามประเมินผล ✓ ✓ ✓ ✓ 

 



กิจกรรมหลกัที่ 3 :  สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
งบประมาณ : 620,000 (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

ที ่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.64 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1 กิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนหน่วยงานการศึกษา 

    

2 กิจกรรมสมาชิกใหม่รับรู้แนวทางการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

    

3 ส่งเสริมพัฒนา ศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน     

4 กิจกรรมก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

    

5 กิจกรรมประชุม สรุป รายงานผล     

กิจกรรมหลกัที่ 4 : ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
งบประมาณ : 167,100 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจด็พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1  กิ จก รรมป ระ ชุม เต รี ย มการขั บ เค ลื่ อ น โค รงก าร 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปีการศึกษา 2565 
    

2  กิจกรรม อบรมแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และการขับเคลื่อนโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕     

    

3 กิจกรรมพัฒนาศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ
พัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

    

4 กิจกรรม ก ากับ ตดิตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

    

5 กิจกรรมประชุม สรุป รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

    

กิจกรรมหลกัที่ 5 : การขับเคลื่อนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน 
งบประมาณ : 617,900 (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเกา้ร้อยบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1 วางแผนการด าเนินงาน : Plan 

    ๑.๑ แต่งตั้งคณะท างานการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๔ 

๑.๒ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

   

2 การด าเนินงาน : Do 
    ๒.๑ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดในจังหวัด
เชียงใหม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

  
 
 
 

 
 
 
 

 



ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
    ๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจง และก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความ
ยั่งยืนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
    ๒.๓ แต่งตั้งคณะท างานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
    ๒.๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานขับเคลื่อนงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความยั่งยืน 
    ๒.๕ โรงเรียนด าเนินการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

3 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน  : Check 
    ๓.๑ เยี่ยมชม ให้ก าลังใจ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ
การขับ เคลือนงานสวนพฤกษศาสตร์ใน โรงเรียนสู่ 
ความยั่งยืน 
    ๓.๒ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนงาน 
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ
โรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ดีเด่น และผลักดันสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียน 
และภาคีเครือข่าย 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

๔ สรุป รายงาน ประเมินผลการด าเนินงาน : Action 
    ๔.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผล
การด าเนินงาน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
ต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    ๔.๒ สรุป จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการใน
ระยะต่อไป 

    
 
 
 
 

 

กิจกรรมหลกัที่ 6 : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33  
(อพ.สธ.-กก.ตชด.33) 
งบประมาณ : 341,860 บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1 กิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชฯ และกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน 
    

2 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

    

3 กิจกรรมจดัท าป้ายพรรณไม้ และวสัดุอุปกรณ์โรงเพาะช า
กล้าไม ้

    

4 กิจกรรมก ากับ  ตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

    

 



กิจกรรมหลกัที่ 7 : การจัดท าฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์โดยชุมชนในพื้นที่ป่า
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ : 1,092,500 (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1 การเก็บข้อมูลร่วมกัน และการจัดท าฐาน ข้อมูล ผ่านการ

แลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ศึกษาได้จากความ
หลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงแบบแผนการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
แนวทางและข้อสรุปที่ได้มาถ่ายทอดให้กับในพื้นที ่

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 การประเมินปริมาณและคุณภาพน้ า ความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายของแหล่ งน้ าทั้ งแหล่ งน้ านิ่ ง และ 
น้ าไหล รวมถึงแหล่งน้ าทางการเกษตรในพื้นท่ี โดยจะอยู่ใน
รูปของการเก็บตัวอย่าง ศึกษาลักษณะของสภาพแวดล้อม 
ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าด้วยตัวเอง และการสร้าง
เครือ ข่ายการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3 ประสานงานในรูป เครือข่ ายต่ างๆ เพื่ อ ให้ทราบถึ ง
กระบวนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
สามารถกระตุ้นจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรที่มีอยู่
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

 
 

  
 
 

 

กิจกรรมหลักที่ 8 : การเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
งบประมาณ : 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่

ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ให้แก่  

เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่ โ ร ง เรี ย น ที่ เข้ า เป็ น ส ม า ชิ ก 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการ อพ.สธ. ให้บุคคล
เหล่านีม้ีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ในเรื่องการเก็บ
ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูล ชีวภาพ เศรษฐกิจสั งคม 
ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถด าเนิน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ให้แก่
ประชาชน ผู้น าชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ 
อ พ .ส ธ . ให้ บุ ค ค ล เห ล่ า นี้ มี ค ว าม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ 
ความสามารถ ในเรื่องการเก็บข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูล
ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถบูรณาการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงและทางอ้อมเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
3 ด าเนินการกิจกรรมลงพื้นที่ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนภายในจังหวัดเชียงใหม่  

   
 

 
 

4 ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น ภายใต้บริบท 
และศักยภาพของชุมชนเหล่านั้น บนพื้นฐานของการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

    

5 สรุปผลการด าเนินโครงการและกิจกรรม       

กิจกรรมหลกัที่ 9 : การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ 
งบประมาณ :  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
หน่วยงานรับผดิชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ที ่
กิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1 การย้อมสีธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย        
2 การแปรรปูผลิตภณัฑผ์้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย        

 

(๖) วิธีการด าเนินงาน     ด าเนินการเอง     จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ  จ านวน 12,538,700 บาท (สิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
      (9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ีด าเนินการหรือได้รับอนญุาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรยีม
พื้นที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคดัเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหนว่ยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 มี แต่ยังไมส่มบรูณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  
 ไม่ม ี

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ ์  ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ ์
• เครื่องมือด าเนินการ    มีพร้อมด าเนินการได้ทันที    มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
• เทคนิคในการบริหารจดัการ  มีประสบการณ์สูง  มีประสบการณ์ปานกลาง  ไม่มีประสบการณ ์

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : - ไม่มี – 
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : - ไม่มี  



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :-

โครงการ : การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)

กิจกรรมหลักท่ี 1 : วางแผน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนและขยาย
ผลโครงการการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)

1,000,000     

กิจกรรมย่อย 1.1.1 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่

32,400          

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
     24,000          

      8,400            

กิจกรรมย่อย 1.1.2 ค่าจัดประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่

87,600          

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
     60,000          

     21,000          

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 6,600            ค่าวัสดุส านักงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คณะ ละ 40  คน ๆ ละ 35 บาท จ านวน 3 คร้ัง (จ านวน 5 คณะ)
  - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม คณะ ละ 40 คน ๆ ละ 100 บาท จ านวน 3 คร้ัง (จ านวน 5 คณะ)

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 80 คน ๆ ละ 35 บาท จ านวน 3 คร้ัง
  - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 80 คน ๆ ละ 100 บาท จ านวน 3 คร้ัง 

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อย : 1.2 สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     
อันเน่ืองมาจากพระราชก าริฯ จังหวัดเชียงใหม่

100,000        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
 4,800             - ค่าตอบแทนวิทยากร เอกชน จ านวน 2 คนๆละ 2 ช่ัวโมงๆ ละ 1,200 บาท

2,400             - ค่าตอบแทนวิทยากรจากหน่วยงานของรัฐ จ านวน 2 คนๆ ละ 2 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากร จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 คร้ัง

25,000           - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 250 คนๆ ละ 50 บาท 2 ม้ือ
50,000           - ค่าอาหารกล่างวัน 250 ๆ ละ 200 บาท จ าวน 1 ม้ือ
15,000           - ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 250 ชุดๆละ 60 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 2,800            ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน และอ่ืน ๆ

กิจกรรมย่อย : 1.3 กิจกรรมจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และการด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ. - ชม.)

530,000        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

480,000        
24,000          
10,000          
16,000          

 - ค่าจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.จ านวน 4,000 แผ่น ๆ ละ 6 บาท
 - ค่าแผ่นพับงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน จ านวน 1,000 แผ่น ๆ ละ 10 บาท
 - ค่าแผ่นพับงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนจ านวน 4,000 แผ่น ๆ ละ 4 บาท

 - ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารบนส่ือสังคมออนไลน์ ( Social Medie) เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร โดยจัดท าและดูแล Facebook fan page ของโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2564 ปี 2565

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อย 1.4  กิจกรรมติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)

250,000        

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,000           
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 25,000           
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

156,000        
20,000          

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 24,000          

ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกในปฏิบัติงานในการติดตามและรายงานผล จ านวน 1 คน ๆ ละ 13,000 บาท x12 เดือน
ค่าจัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน

 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :-
โครงการ :การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมหลักท่ี 2 : การสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือนและขยายผลโครงการ อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 7,100,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา 1,630,000       

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 180,000           ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 1 คนๆละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 50 แห่ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
   (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  

600,000           ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน 1 ม้ือ คนละ 120 บาท x 50 แห่ง  
350,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน คนละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท x 50 แห่ง

250,000           ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 50 แห่ง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
   (1) ค่าวัสดุส านักงาน 250,000          ค่าวัสดุฝึกอบรมจ านวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 50 แห่ง

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ในสถานศึกษา 2,530,000       

กิจกรรมย่อยท่ี 2.2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาพรรณไม้ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
ในสถานศึกษา

1,380,000       

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 180,000           จ านวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท x 50 แห่ง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
   (7)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  

600,000           ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คนๆละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท  x 50 แห่ง
350,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 100 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท x 50 แห่ง
250,000           ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร จ านวน 1๐๐ ชุดๆ ละ 5๐ บาท x 50 แห่ง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



กิจกรรมย่อยท่ี 2.2.2 สนับสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการศึกษาองค์ประกอบคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์พรรณไม้ 1,150,000       

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑.1 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 750,000          เป็นเงิน 15,000 บาท x 50 แห่ง
2) ค่าวัสดุเกษตร 400,000          เป็นเงิน 8,000 บาท x 50 แห่งกิจกรรมย่อยท่ี 2.3 การสนับสนุนสถานศึกษาการส ารวจข้อมูลพรรณไม้ และจัดท ารหัสพิกัดของทรัพยากรเพ่ือเป็นฐานข้อมูลเชิง
วิชาการ 1,500,000       

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 750,000           ค่าจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเงิน 15,000 บาท x 50 แห่ง

๑.๑.2 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุส านักงาน 500,000          เป็นเงิน 10,000 บาท x 50 แห่ง
2) ค่าวัสดุสนามและการฝึก 250,000          เป็นเงิน 5,000 บาท x 50 แห่ง
กิจกรรมย่อยท่ี 2.4 การสนับสนุนการจัดท าป้ายข้อมูลพรรรณไม้ ในสถานศึกษา 1,000,000       

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑.2 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุส านักงาน 1,000,000        เป็นเงิน 20,000 บาท x 50 แห่ง
กิจกรรมย่อยท่ี 2.5 อ านวยการ บริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 440,000          

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑.1 ค่าใช้สอย
 (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 50,000              ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะเป็นเงิน 50,000 บาท 
 (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 300,000          ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในการติดตามและรายงานผล 

จ านวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท จ านวน 10 เดือน

๑.๑.2 ค่าวัสดุ
1) ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 40,000             เป็นเงิน 40,000 บาท
2) ค่าวัสดุส านักงาน 20,000             เป็นเงิน 20,000 บาท
3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000             เป็นเงิน 30,000 บาท



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  เชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : -
โครงการ : การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมหลักท่ี 3 : สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 620,000       
กิจกรรมย่อย 3.1 : การประชุมขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนหน่วยงานการศึกษา 22,300
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 3,600 ค่าพาหนะ 12 คน ๆ ละ 300 บาท   
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,200 ค่าอาหารกลางวัน 44 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน 1 ม้ือ
4,400 ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 44 คน ๆ ละ 50 บาท จ านวน 2 ม้ือ 
1,100            ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 44 ชุด ๆ ละ 25 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.2 : การอบรมสมาชิกใหม่รับรู้แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 282,500
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 4,800 ค่าตอบแทยวิทยากร 2 คน  ๆ ละ 600 บาท 4 ช่ัวโมง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

129,800       ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 340 คน ค านวณตามระยะทางตามสังกัด ดังน้ี
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  -ค่าพาหนะ 88 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน 17,600 บาท

 -ค่าพาหนะ 76 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน 22,800 บาท
 -ค่าพาหพนะ 32 คน ๆ ละ 350 บาท จ านวน 11,200 บาท
 -ค่าพาหนะ 18 คน ๆ ละ 400 บาท จ านวน 7,200 บาท
 -ค่าพาหนะ 46 คน ๆ ละ 500 บาท จ านวน 23,000 บาท
 -ค่าพาหนะ 80 คน ๆ ละ 600 บาท จ านวน 48,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

102,000  -ค่าอาหารกลางวัน 340 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน 1 ม้ือ
34,000  -ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 340 คน ๆ ละ 50 บาท จ านวน2 ม้ือ 
11,900  -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 340 ชุด ๆ ละ 35 บาท

กิจกรรมย่อยท่ี 3.3 : การอบรมสัมมนา ส่งเสริมพัฒนา ศึกษาดูงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 182,700
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 18,000          ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน  ๆ ละ 600 บาท 3 ช่ัวโมง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 90,900 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 159 คน ค านวณตามระยะทางของต้นสังกัด ดังน้ี

 -ค่าพาหนะ 12 คน  ๆ ละ 200 บาท  2,400 บาท
 -ค่าพาหนะ 8 คน ๆ ละ 300 บาท  2,400 บาท
 -ค่าพาหนะ 60 คน ๆ ละ 400 บาท  24,000 บาท
 -ค่าพาหนะ 46 คน ๆ ละ 600 บาท 27,600 บาท
 -ค่าพาหนะ 7 คน ๆ ละ 700 บาท 4,900 บาท
 -ค่าพาหนะ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท 2,000 บาท
 -ค่าพาหนะ 24 คน ๆ ละ 1,150 บาท  27,600

49,200 ค่าอาหารกลางวัน 164 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน 1 ม้ือ
16,400 ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 164 คน ๆ ละ 50 บาท จ านวน2 ม้ือ 

8,200 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 164 ชุด ๆ ละ 50 บาท
กิจกรรมย่อยท่ี 3.4 : ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 118,400
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 32,640 ค่าเบ้ียเล้ียง 8 คน ๆ ละ 240 บาท 1 วัน

40,000 ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 8 คน ๆ ละ 500 บาท 10 วัน
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 42,500 ค่าจ้างรถตู้พร้อมคนขับและน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน วันละ 2,500 บาท 17 วัน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 3,260 วัสดุส านักงาน 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อย 3.5 : กิจกรรมประชุม สรุป รายงานผล 14,100
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,400 ค่าอาหารกลางวัน 7 คน ม้ือละ 100 บาท  2 ม้ือ 
980 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 7 คน ม้ือละ 35 บาท 4 ม้ือ จ านวน 980 บาท

1,500 ค่าเอกสารรายงานผล 10 เล่ม ๆ ละ 150 บาท 
350 ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 7 ชุด ๆ ละ 50 บาท 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 2,870 วัสดุส านักงาน



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี) (บาท)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :-
โครงการ : การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมหลักท่ี 4 : ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดขับเคล่ือนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 167,100          
กิจกรรมย่อย 4.1 ประชุมเตรียมการขับเคล่ือนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ปีการศึกษา 2565 3,800              
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
๑.๑.๑.ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,400               ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คนๆละ 120 บาท*จ านวน 1 ม้ือ
1,400                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คนๆละ 35 บาท*จ านวน 2 ม้ือ

กิจกรรมย่อย 4.2 อบรมแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และการขับเคล่ือนโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕

56,600            

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   ๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (ในราชการ) 4,800               ค่าตอบแทนวิทยากรราชการ จ านวน 4 คนๆละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

26,400             ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 110 คนๆละ 120 บาท*จ านวน 2 ม้ือ
15,400              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 110 คนๆละ 35 บาท* จ านวน 4 ม้ือ

5,000               ค่าสถานท่ี วันละ 2,500 บาท จ านวน 2 วัน
3,000               ค่าจัดท าคู่มือเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 50 ชุดๆละ 60 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 2,000                ค่าวัสดุส านักงาน

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



กิจกรรมย่อย 4.3 พัฒนาศึกษาดูงาน  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   เพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนในสังกัด  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 70,600            
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

26,400             ค่าอาหาร เช้า /กลางวัน 110 คน* 120 บาท* 2 ม้ือ
7,700                ค่าอาหารว่างและเคร่ิองด่ืม 110คน*35 บาท* 2 ม้ือ

26,800             ค่ารถโดยสาร (รสบัส) พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงจ านวน 2  คัน ๆ ละ 13,400 บาท * 1  วัน 
3,000               ค่าของสมนาคุณศึกษาดูงาน 2 แห่ง ๆ ละ 1,500  บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
   1) ค่าวัสดุส านักงาน 6,700               ค่าวัสดุส านักงาน
๔. กิจกรรมย่อย 4.4 ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  ประจ าปีการศึกษา 2565 30,800            
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 8,640               ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 12 คน ๆ ละ 240 บาท* จ านวน 3 วัน
๑.๑.๒ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 4,160               ค่าวัสดุส านักงาน
  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,000              ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ จ านวน 6 คัน ๆ ละ 1,000 บาท* จ านวน 3 วัน
 กิจกรรมย่อย 4.5 ประชุม  สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 5,300              
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
๑.๑.๑.ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,400               ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน ๆ ละ 120 บาท* จ านวน 1 ม้ือ
1,400                ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 20 คน ๆ ละ 35 บาท* จ านวน 2 ม้ือ

๑.๑.๒ ค่าวัสดุ
  1) ค่าวัสดุส านักงาน 1,500               ค่าวัสดุส านักงาน
*ถัวจ่ายทุกรายการ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี) (บาท)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : -
โครงการ : การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมหลักท่ี 5 : การขับเคล่ือนพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความย่ังยืน 617,900         

กิจกรรมย่อย 5.1 ประชุมวางแผนการขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 4,350             

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 1,800              ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 120 บาท* 1 ม้ือ)

1,050              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 15 คนๆละ 35 บาท* 2 ม้ือ
๑.1.2 ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน  1,500              เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

กิจกรรมย่อย 5.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจง และก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความย่ังยืน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕

59,800           

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 1,800              ค่าตอบแทนวิทยากรในราชการ (1 คน* 600 บาท* 3 ชม.) 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
   (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 15,000            ค่าอาหารกลางวัน (50 คน* 300 บาท* 1 ม้ือ)

5,000              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (50 คน* 50 บาท* 2 ม้ือ)
5,000              ค่าจัดท าคู่มือ (50 คนๆละ 1 ชุด ๆละ 100 บาท )

30,000            ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม (50คน* 300 บาท* 2 เท่ียว)
๑.1.3 ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 3,000 เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี) (บาท)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อย 5.3 ฝึกอบรม และปฏิบัติการด าเนินงานขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่ความย่ังยืน 329,000         

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 3,600              ค่าตอบแทนวิทยากรในราชการ (2 คน* 600 บาท* 3 ชม.)

7,200              ค่าตอบแทนวิทยากรนอกราชการ (2 คน* 1,200 บาท* 3 ชม.)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
   (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 78,300            ค่าอาหารกลางวัน (87 คน* 300 บาท* 3 ม้ือ)

52,200            ค่าอาหารเย็น (87 คน* 300 บาท* 2 ม้ือ)

26,100            ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม (87 คน* 50 บาท* 6 ม้ือ)

52,200            ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมอบรม (87 คน* 300 บาท* 2 เท่ียว)

104,400          ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม (87 คน* 600 บาท* 2 คืน)

๑.1.3 ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,000              เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

กิจกรรมย่อย 5.4 เย่ียมชม ให้ก าลังใจ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนสู่ความย่ังยืน 120,200         

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าใช้สอย

    (๑) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 25,200            ค่าเบ้ียเล้ียง (15 คน* 240 บาท* 7 วัน)
72,000            ค่าท่ีพัก (15 คน* 800 บาท* 6 คืน)

๑.1.2 ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 2,000              เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

  (๒)  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,000            ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ราชการ จ านวน 2 คัน* 7 วัน ๆ ละ 1,500 บาท

กิจกรรมย่อยย 5.5 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีมีผลการขับเคล่ือนงาน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนดีเด่น และผลักดันสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับโรงเรียน และภาคีเครือข่าย

4,350             

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ 1,800              ค่าอาหารกลางวัน (15 คน* 120 บาท* 1 ม้ือ)

1,050              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (15 คน* 35 บาท* 2 ม้ือ)



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี) (บาท)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

๑.1.2 ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน  1,500              ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน 
กิจกรรมย่อย 5.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปผลการด าเนินงาน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

94,800           

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
   (๑) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 1,800 ค่าตอบแทนวิทยากร (ในราชการ) (1 คน* 600 บาท* 3 ชม.)
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
   (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 50,400            ค่าพาหนะ (84 คน* 300 บาท* 2 เท่ียว)

25,200            ค่าอาหารกลางวัน (84 คน* 300 บาท* 1 ม้ือ)
8,400              ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม (84 คน* 50 บาท* 2 ม้ือ)

   (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000              ค่าจัดท าโล่ และรางวัลเชิดชูเกียรติ (6 รางวัล* 1,000 บาท)
๑.1.3 ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน  3,000              เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 
กิจกรรมย่อย 5.7 สรุป จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ และวางแผนการขับเคล่ือนโครงการในระยะต่อไป 5,400             
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าจ้างเหมาบริการ

1,800              ค่าอาหารกลางวัน (15 คน* 120 บาท* 1 ม้ือ)
1,050              ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (15 คน* 35 บาท* 2 ม้ือ)

๑.1.2 ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน  2,550              เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

รวมท้ังส้ิน 617,900      



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  เชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :-
โครงการ : การขับเคล่ือนและขายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) 341,200       
กิจกกรมหลักท่ี 6 : การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 (อพ.สธ.-กก.ตชด.33)
กิจกรรมย่อย 6.1 : กิจกรรมประชุมการขับเคล่ือนโครงการ อพ.สธ. 34,900         รวม
๑. งบด าเนินงาน     
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 2,400            ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ  600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย  
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 1,200           ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน  5 คน ๆ ละ 240 บาท  เป็นเงิน  1,200 บาท
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 10,800         ค่าพาหนะ (เฉพาะ ผู้ท่ีต้องเดินทางเข้าร่วม ประชุม 40 คน ๆ ละ 270 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท

18,000         ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง    จ านวน  45 คน ๆ ละ 400 บาท  เป็นเงิน  18,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 2,500           กระดาษ A 4  จ านวน  20   รีม ๆ ละ  125 บาท  เป็นเงิน  2,500 บาท      

กิจกรรมหลักย่อย 6.2 :  กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 41,700         รวม
๑. งบด าเนินงาน  
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 4,800            ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คน ๆ ละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ  600 บาท เป็นเงิน  4,800 บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย  
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,150         ค่าพาหนะ  45 คน ๆ ละ 270 บาท  เป็นเงิน  12,150  บาท

18,000         ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จ านวน  45 คน ๆ ละ 400 บาท  เป็นเงิน  18,000 บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 6,750           กระดาษ A 4  จ านวน  54   รีม ๆ ละ  125 บาท  เป็นเงิน  6,750 บาท      

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

กิจกรรมย่อย 6.3 :  จัดท าป้ายพรรณไม้ และวัสดุโรงเพาะช ากล้าไม้ 198,600       รวม
๑. งบด าเนินงาน   
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 38,000         กระดาษ A 4  จ านวน  304   รีม ๆ ละ  125 บาท  เป็นเงิน  38,000 บาท      

19,000          หมึกปร้ินเตอร์  จ านวน 38 ขวด ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท 

  (๖) วัสดุก่อสร้าง 57,000         ตาข่ายพลางแสง  จ านวน  38 ม้วน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท  

19,000         สปร้ิงเกอร์  จ านวน 19 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท

  (๑๔) วัสดุการเกษตร 22,800           กระถางต้นไม้ จ านวน 1,900 ใบ ๆ ละ 12 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท  

9,500             ถุงเพาะเมล็ด 5 น้ิว  จ านวน 1,900 ใบ ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท

15,200           ถุงเพาะเมล็ด 8 น้ิว  จ านวน 1,900 ใบ ๆ ละ 8 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท  

4,800             กระบะเพาะเมล็ด  จ านวน 192 ใบ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 

13,300           กรรไกรตัดแต่งก่ิง  จ านวน 38 ใบ ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 13,300 บาท

กิจกรรมย่อย 6.4 : กิจกรรมก ากับ ติดตาม ประเมินผล 66,000         รวม
๑. งบด าเนินงาน  
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย  
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 10,800         ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน  45 คน ๆ ละ 240 บาท  เป็นเงิน  10,800 บาท

47,500         ค่าเช่าท่ีพัก 5 คน ๆ ละ 500 บาท 19 วัน เป็นเงิน  47,500 บาท
2,700           ค่าพาหนะ  5 คน ๆ ละ 270 บาท(ไป-กลับ)  เป็นเงิน  2,700  บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วัสดุส านักงาน 5,000           กระดาษ A 4  จ านวน  40   รีม ๆ ละ  125 บาท  เป็นเงิน  5,000 บาท      



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :-
โครงการ : การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาขากพระราชด าริฯ จังหวัด
เชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม)กิจกรรมหลักท่ี 7 : การจัดท าฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้
ประโยชน์โดยชุมชนในพ้ืนท่ีป่าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อย 7.1 : การจัดท าชุมชนอนุรักษ์และจัดการป่าต้นน้ าต้นแบบ 4.0   
เพ่ือการวางแผนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพันธุกรรมส่ิงมีชีวิตด้วยตนเอง

1,092,500     

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 150,000        วิทยากร 2 คน x 5 ช่ัวโมง x ช่ัวโมงละ 600 บาท x 25 พ้ืนท่ี x  1 คร้ัง

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 70,000           ค่าเช่ารถพร้อมเช้ือเพลิงวันละ 1 คันๆ ละ 2,800 บาท x 25 วัน

200,000        ค่าเก็บ วินิจฉัย และวิเคราะห์ตัวอย่างส่ิงมีชีวิต 1,000 ตัวอย่าง x ตัวอย่างละ 200 บาท
250,000        ค่าจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายของทรัพยกรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ป่าต้นน้ า 25 พ้ืนท่ี x พ้ืนท่ีละ 10,000 บาท

20,000           ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารบันทึกทรัพยากรชุมชนป่าต้นน้ า 200 เล่มๆ ละ 100 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 60,000           ค่าอาหารกลางวันจ านวน 1 ม้ือๆ ละ 120 บาท จ านวน 20 คน x 25 พ้ืนท่ี x  1 คร้ัง

35,000           ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจ านวน 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 20 คน x 25 พ้ืนท่ี x  1 คร้ัง
100,000        ค่าเช่าสถานท่ีจัดประชุม จ านวน 25 พ้ืนท่ีๆ ละ 1 คร้ังๆ ละ 4,000 บาท

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑๐) วัสดุการศึกษา

100,000        ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิต 500 ชุด x ชุดละ 200 บาท

107,500        ค่าวัสดุเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิต 500 ชุด x ชุดละ 215 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต : -
โครงการ : การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
(อพ.สธ.ชม.)

กิจกรรมหลักท่ี 8 : การเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

1,200,000  

กิจกรรมย่อย 8.1 : การด าเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และลงพ้ืนท่ีส ารวจทรัพยากร ร่วมกับ 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน ภายในจังหวัดเชียงใหม่

๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 432,000     ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 10 คน X 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 X ระยะเวลา 3 วัน  X  4 คร้ัง
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 28,800 ค่าเบ้ียเล้ียง จ านวน 10 คน X วันละ 240 บาท X  3 วัน X จ านวน 4 คร้ัง

104,400 ค่าท่ีพัก จ านวน 6 ห้อง ๆ ละ 1,450 บาท/คืน  X  3 คืน  X จ านวน 4 คร้ัง
48,000 ค่าเดินทางโดยเคร่ืองบิน จ านวน 2 คน X จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 6,000 บาท  (ไป-กลับ)

5,600 ค่ายานพาหนะ (แท็กซ่ี) จ านวน 2 คน X จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 700 บาท (ไป-กลับ)
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 60,000 ค่าจัดท าป้ายไวนิล แผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

144,000 ค่ายานพาหนะรวมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 4 คัน X จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน /คัน ๆ ละ 3,000 บาท
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 172,800 ค่าอาหารกลางวัน 120 คน X จ านวน 3 วัน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท X จ านวน 4 คร้ัง

100,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 120 คน X จ านวน 3 วัน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท X จ านวน 4 คร้ัง
19,200 ค่าเอกสารประกอบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 120 คน X ชุดละ 40 บาท X จ านวน 4 คร้ัง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
  (๑)  วัสดุส านักงาน 44,400 ค่าวัสดุส านักงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ 
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  เชียงใหม่
แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต  : -
โครงการ :  การขับเคล่ือนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
กิจกรรมหลักท่ี 9 :  การศึกษาและการใช้ประโยชน์จากต้นมณฑาดอยในการย้อมสีธรรมชาติ 400,000   
กิจกรรมย่อย 9.1 : การย้อมสีธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย 150,000
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 103,000
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 12,000  ค่าเบ้ียเล้ียง 5 คน ๆ ละ 240 บาท จ านวน 10 วัน = 12,000 บาท

25000  ค่าท่ีพัก จ านวน 5 ห้อง จ านวน 10 คืนๆละ 500 = 25,000 บาท
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 ค่าจ้างย้อมสีธรรมชาติเส้นด้ายลูกละ 1,000 จ านวน 20 ลูก = 20,000 บาท

45,000  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจ านวน 1 คน จ านวน 3 เดือนๆละ 15,000 = 45,000
1,000        ค่าจัดท าส่ือ 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 47,000

  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000  ตลับหมึกโทนเนอร์ CT201592 ฟ้า 1.4K FujiXerox105B  2 กล่องๆละ 2200 จ านวน 3 กล่อง = 6600

ตลับหมึกโทนเนอร์ CT201593 เหลือง 1.4K FujiXerox105B  2 กล่องๆละ 2200 จ านวน 3 กล่อง = 6600

ตลับหมึกโทนเนอร์ CT201594 แดง 1.4K FujiXerox105B  2 กล่องๆละ 2200 จ านวน 3 กล่อง = 6600

                   ระบุจ านวนหน่วย/ราคาตลับหมึกโทนเนอร์ CT201591 ด า 2K FujiXerox105B  2 กล่องๆละ 1900 จ านวน 3 กล่อง = 5700
  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 22,000 เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 40/2 จ านวน 10 ลูกๆละ 1000 = 10,000

 เส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 10/2 จ านวน 10 ลูกๆละ 1200 = 12,000
กิจกรรมย่อย 9.2 : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากต้นมณฑาดอย 250,000   
๑. งบด าเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
  (๑)  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 

12,000  ค่าเบ้ียเล้ียง 5 คนๆละ 240 บาท จ านวน 10 วัน = 12,000 บาท
25000  ค่าท่ีพัก จ านวน 5 ห้อง จ านวน 10 คืนๆละ 500 = 25,000 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าช้ีแจง

  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
20,000 ค่าจ้างเหมาทอผ้า 20,000 บาท

  63,000      ค่าจ้างเหมาออกแบบและผลิตชุดจ านวน 7 ชุดๆ ละ 9,000 = 63,000
40,000      ค่าจ้างนางแบบถ่ายแบบชุด 40,000

 90,000      ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน จ านวน 3 เดือนๆละ 15,000 =
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หัวข้อ รำยละเอียด 
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตำมพระปณิธำน 

ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี 

2. งบประมำณ 20,000,000 บาท 
3. กิจกรรมหลักของโครงกำร  

กิจกรรมหลัก 
 
 
งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร .  สมเด็ จพระเจ้ าน้ องนาง เธอ เจ้ า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
20,000,000 บาท 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
 

แผนที่สรุปต ำแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงกำรจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรีกรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัติยรำชนำรี 

 
 

 
หมำยเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในชุดโครงกำร โดยให้ใส่  ลงในต ำแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของกิจกรรมของ

โครงกำร พร้อมใส่หมำยเลขก ำกับโครงกำร/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมำยเลขของชุดโครงกำร/โครงกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญ และตัวที่สองเป็นหมำยเลขล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรม/โครงกำรในชุดโครงกำร ตำมที่จังหวัดได้ก ำหนดไว้
ในแบบฟอร์มกำรพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมำยควำมว่ำ เป็น
กิจกรรม/โครงกำรที่อยู่ภำยใต้ชุดโครงกำรที่ 1 และเป็นโครงกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับที่ 1 ตำมแบบฟอร์มกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองแผนฯ (เพื่อควำมเหมำะสมในกำรจัดวำงรูปภำพแผนที่ จังหวัดสำมำรถจัดท ำแบบฟอร์มหน้ำนี้ในกระดำษขนำด A4 
/ A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) 

(20) 
 

 



แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดต้ังศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุารกีรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

กิจกรรมหลัก จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                วงเงิน  20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน : ลดความเหลื่อมล้้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยด าเนินการ : ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่. 
ผู้รับผิดชอบ : นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธ์ุ  ต าแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ติดต่อ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 122       

ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 2514  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)           

นโยบายรัฐบาล  
ข้อ 3 ลดความเหลื่อมล้้าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ข้อ 5  การยกระดับคณุภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
และการนี้ รัฐบาลได้น้อมรับใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี ได้มีค้าสั่งที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 
2559 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด้าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นประธานกรรมการฯ  
พร้อมพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมเป็นรองประธานเพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เห็นผลเป็นธรรม
โดยโครงการฯ ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ้านวน 8 ประเด็น ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ เป้าประสงค์ คือ  
มีศูนย์พักพิงสัตว์มาตรฐาน โดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์และความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค้านึงถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าของคนในสังคม โดยการกระจายการให้บริการด้านสาธารณสุขที่  

มีคุณภาพ และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชน โดยการสนับสนุนชุมชนให้  
มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และทรัพยากรในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยการป้องกันและแก้ปัญหา
โรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

 
 



ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนว

เศรษฐกิจพอเพยีง 
(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ จังหวัดเชียงใหม่มีจ้านวนสุนัขและแมวจรจัดจ้านวน 4,700 ตัว สร้างความเดือดร้อนร้าคาญ เห่าหอน
สร้างมลภาวะทางเสียง คุ้ยขยะสร้างความสกปรก ขับถ่ายไม่เป็นที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ วิ่งตัดหน้ารถเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กัดท้าร้าย
ผู้คนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระหว่างสัตว์และคน  ท้าลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว สร้างปัญหา 
ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและปัญหาเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ภาครัฐต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับ 
แผนยุทธศาสตร์การด้าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า - 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ ก้าหนด
เป้าหมายให้มีการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดที่มีความเสี่ยงและจังหวัดท่องเที่ยวให้มีให้มีมาตรฐาน ซึ่งจังห วัดเชียงใหม่ 
ถูกก้าหนดให้จะเป็นจังหวัดน้าร่องในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้บูรณาการหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
ร่วมกันจัดท้าโครงการนี้ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยแก้ปัญหา
อันตรายและความเดือดร้อนร้าคาญที่มาจากสัตว์จรจัด และด้านการเป็นแหล่งจ้างงานในพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างในด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์
และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต้นแบบให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแบบอย่างในการด้าเนินการ และเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกั นโรค 
พิษสุนัขบ้าและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย 

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ส้าคัญ เมื่อติดเช้ือและ 
แสดงอาการแล้ว ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องเสียชีวิตทุกราย สถานการณ์ปัจจุบันพบคนและสัตว์ติดเช้ือกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ
ไทย รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งพาหะส้าคัญในการแพร่ระบาดของโรคคือสัตว์จรจัด หากไม่แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดที่อยู่ในชุมชน จะท้าให้ 
โรคนี้แพร่ระบาด ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และภาครัฐต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 
1) แก้ปัญหาสุนัขจรจัด และเป็นต้นแบบให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องการจดัสวัสดิภาพสัตว์ น้าไปขยายผล 
2) สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานพักพิงสัตว์และสาธารณชน 
3) สร้างงานให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4) ให้บริการวิชาการทางด้านการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ทั้งการวิจัยและการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทย์ และคณะสัตว

ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
6) แก้ปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดเชียงใหม ่
7) เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
8) สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

(๒.๓) ประเภทของโครงการ 
 พัฒนา   ด้าเนินการปกติ  

(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ..........1...........ปี   เริม่ต้นปี.....ตุลาคม..2564..........  สิ้นสุดปี....กันยายน..2565.........  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)    

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว 



(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด มีศูนย์พักพิงสัตว์ที่มีมาตรฐาน จ้านวน 1 ศูนย์ 
(๔.๒) ผลผลิต   

จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามพระปณิธานฯ ที่มีมาตรฐาน เป็นต้นแบบในการด้าเนินงานของภาคเหนือ  ในด้านการ
จัดการปัญหาสุนัขจรจัด การควบคุมประชากรสุนัข การจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 

(๔.๓) ผลลัพธ์  
1) คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น จากการแกไ้ขปญัหาสุนัขจรจัดที่ก่อความเดือดร้อนร้าคาญ และเป็นพาหะ

น้าโรคพิษสุนัขบ้า  
2) อุบัติการณ์การเกดิโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสตัว์ ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง 
3) เป็นแหล่งจ้างงานในพ้ืนท่ี 
4) เป็นศูนย์กลางการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ด้านการเรียนการสอนทางสัตวแพทย์ และสัตวศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ

การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ในพ้ืนท่ี 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : จังหวัดเชียงใหม่สามารถจัดการปัญหาสุขนัขจรจรได้อย่างเป็นระบบ และเบ็ดเสร็จ 
เชิงลบ : ไม่มี 
 

(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท้าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท้าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด้าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส้าคัญด้วย)             

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65 
1. จัดตั้ งศูนย์พักพิ งสัตว์จั งหวัดเชียงใหม่  

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ - 
วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีกรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
(๖) วิธีการด าเนินงาน ด้าเนินการเอง   จ้างเหมา 
 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน 20,000,000บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ้าเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(9) ความพร้อมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด้าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด้าเนินการได้ทันที 

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 
หรือก้าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด้าเนินการ 



(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
 ไม่มี 

(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมือด้าเนินการ    มีพร้อมด้าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท้ารายงานการศึกษา 
 ต้องท้ารายงานการศึกษา 

 
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 

1) รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากโครงการ เป็นทรัพย์สินของจังหวัดเชียงใหม ่ 
2) รายการสิ่งก่อสร้าง สถานพยาบาลสัตว์ พร้อมครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ติดตั้งในอาคาร และอาคารพักอาศัย จะอยู่ในความรับผิดชอบ  

ดูแลบ้ารุงรักษา โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3) รายการสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่นอกเหนือจาก 9.2 จะอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแล บ้ารุงรักษา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ศูนย์พักพิงตั้งอยู่ 
4) การบริหารจัดการ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จะอยู่ในโครงสร้างของคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 (๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

จังหวัด.....เชียงใหม่.....
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ผลผลิต :
โครงการ : โครงการจัดต้ังศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

กิจกรรมหลัก :ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 20,000,000.00                
๒. งบลงทุน 20,000,000.00                

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ 3,503,800.00                  
  (๑) ราคาต่อหน่วยต ่ากว่า ๑ ล้านบาท 3,503,800.00                  
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส่านักงาน 145,600.00                     

26,800.00                        โต๊ะประชุม (กลุ่ม 6 ช้ิน) 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 26,800 บาท) เป็นเงิน 26,800 บาท

41,700.00                        โต๊ะท างาน 2 ล้ินชัก 
(จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 6,950 บาท) เป็นเงิน 41,700 บาท

4,800.00                          เก้าอ้ีประธาน 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 4,800 บาท) เป็นเงิน 4,800 บาท

32,100.00                        เก้าอ้ีประชุม 
(จ านวน 20 ชุดๆ ละ 1,650 บาท) เป็นเงิน  32,100 บาท

11,900.00                        เก้าอ้ีท างาน 
(จ านวน 6 ชุดๆ ละ 1,983.33 บาท) เป็นเงิน 11,900 บาท

14,400.00                        เก้าอ้ีท างานตู้เอกสารบานเปิดกระจก ล่างบานทึบ 
(จ านวน 3 ชุดๆ ละ 4,800 บาท) เป็นเงิน 14,400 บาท

13,900.00                        ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 9 ประตู 
(จ านวน 2 ชุดๆ ละ 6,950 บาท) เป็นเงิน 13,900 บาท

แบบฟอร์มรายละเอียดจ่าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
ค่าช้ีแจง



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าช้ีแจง

    (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,511,300.00                                                                                                                                      -   
472,900.00                      เคร่ืองตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 

(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 472,900 บาท) เป็นเงิน 472,900 บาท

262,200.00                      เคร่ืองตรวจนับเม็ดเลือดสัตว์ชนิดอัตโนมัติ 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 262,200 บาท) เป็นเงิน 262,200 บาท

791,800.00                      เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 791,800 บาท) เป็นเงิน 791,800 บาท

834,600.00                      เคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 
(จ านวน 1 ชุดๆละ 834,600 บาท) เป็นเงิน 834,600 บาท

149,800.00                      เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 
(จ านวน 1 ชุดๆละ 149,800 บาท) เป็นเงิน 149,800 บาท

    (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 846,900.00                                                                                                                                        -   
63,100.00                        กล้องจุลทรรศ์ ชนิด 2 ตา 

(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 63,100 บาท) เป็นเงิน 63,100 บาท

154,100.00                      เสาให้น้ าเกลือสแตนเลส 
(จ านวน 8 ชุดๆ ละ 19,262.50 บาท) เป็นเงิน 154,100 บาท

38,500.00                        โต๊ะรักษาและผ่าตัด ชนิสแตนเลส 
(จ านวน 3 ชุดๆ ละ 12,833.33 บาท) เป็นเงิน 38,500 บาท

16,700.00                        เคร่ืองช่ังน้ าหนักดิจิตอล 60 กิโลกรัม 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 16,700 บาท) เป็นเงิน 16,700 บาท

43,300.00                        รถเข็นท าแผล ชนิดสแตนเลส 
(จ านวน 3 ชุดๆ ละ 14,433.33 บาท) เป็นเงิน 43,300 บาท

88,900.00                        เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 88,900 บาท) เป็นเงิน 88,900 บาท

5,100.00                          โต๊ะวางอุปกรณ์ผ่าตัด 
(จ านวน 1 ชุดๆละ 5,100 บาท) เป็นเงิน 5,100 บาท

10,300.00                        ถังอ๊อกซิเจนพร้อมรถเข็น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
(จ านวน 2 ชุดๆ ละ 5,150 บาท) เป็นเงิน 10,300 บาท

55,600.00                        เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดด า 
(จ านวน 2 ชุดๆ ละ 27,800 บาท) เป็นเงิน 55,600 บาท

91,000.00                        อุปกรณ์ผ่าตัด 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 91,000 บาท) เป็นเงิน 91,000 บาท



งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค่าช้ีแจง

30,000.00                        ชุดดมยาส าหรับสัตว์พร้อมอุปกรณ์ 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท) เป็นเงิน 30,000 บาท

80,200.00                        กรงสแตนเลสขนาดกลาง ส าหรับพักสุนัข 
(จ านวน 5 ชุดๆ ละ 16,040 บาท) เป็นเงิน 80,200 บาท

115,600.00                      กรงสแตนเลสขนาดเล็ก ส าหรับพักสุนัข 
(จ านวน 10 ชุดๆ ละ 11,560 บาท) เป็นเงิน 115,600 บาท

12,800.00                        ตู้เก็บอุปกรณ์ 
(จ านวน 1 ชุดๆละ 12,800 บาท) เป็นเงิน 12,800 บาท

14,400.00                        เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 
(จ านวน 1 ชุดๆละ 14,400 บาท) เป็นเงิน 14,400 บาท

9,100.00                          ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 9,100 บาท) เป็นเงิน 9,100 บาท

18,200.00                        ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 
(จ านวน 1 ชุดๆ ละ 18,200 บาท) เป็นเงิน 18,200 บาท

๒.๒ ค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง 16,496,200.00                
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทข้ึนไป 16,496,200.00                
    (๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที ท่าการและสิ งก่อสร้างประกอบ 16,496,200.00                 ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 1 แห่ง

 ประกอบด้วย
 โครงการสถานท่ีพักพิงสัตว์ (จ านวน 1 งานๆ ละ 3,408,200 บาท) เป็นเงิน 3,408,200 บาท
 สถานพยาบาสัตว์ (จ านวน 1 งานๆ ละ 9,327,800 บาท) เป็นเงิน 9,327,800 บาท
 คอกพักสัตว์ 1หลัง (จ านวน 1 งานๆ ละ 2,606,100 บาท) เป็นเงิน  2,606,100 บาท
 หอสูงขนาด 20 ลบ.ม. (จ านวน 1 งานๆ ละ 1,154,100 บาท) เป็นเงิน 1,154,100 บาท



ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร 0 5311 2703   Email : plancm.700@gmail.com

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร 0 5311 2703   Email : plancm.700@gmail.com
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	(๑.๑) ที่มา : จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งได้ให้ความสำคัญเร่งรัดดำเนินการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน พัฒนาและเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างป...
	(1.2.1) ปัญหายาเสพติด
	1) การลักลอบนำเข้ายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมียาเสพติดจำนวนมากพักคอยตามแนวชายแดน ด้านตรงข้ามในประเทศเพื่อนบ้าน ตัวยาหลักยังคงเป็นยาบ้า ส่วนเฮโรอีนและยาไอซ์ มีแนวโน้มว่ามีการลักลอบลำเลียงเพิ่มขึ้น  โดยปลายทางส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศที่สาม
	2) การลักลอบลำเลียงแต่ละครั้งจำดำเนินการในปริมาณไม่มาก เน้นการส่งต่อถึงผู้ค้า/ ที่หมายปลายทางอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีฝากมากับรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถขนพัสดุภัณฑ์ และทางไปรษณีย์ พื้นที่นำเข้าเพื่อ ความเพ่งเล็ง ได้แด่ พื้นที่อำเภอ...
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	ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและสภาพ  ความยากลำบากในการดำรงชีวิตของประชาชนภายในประเทศเพื่อนบ้านเป็นปัจจัยสำคัญ รวมถึงความต้องการของนายจ้างและผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงานถูกเพิ่มผลกำไรในการประกอบกิจการของต...
	แรงงานต่างด้าวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อปี 2563 มีจำนวนประมาณ 20,425 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563) โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายสัญชาติเมียนมาโดยหน่วยข่าวความมั่นคงได้วิเคราะห์ข้อมูลไว้ว่านอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิ...
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	จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ร้อยละ 70 มีสภาพเป็นภูเขา และป่าไม้ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยมีอำเภอที่ประสบปัญหามากที่สุด คืออำเภอแม่แจ่ม และอมก๋อยเนื่องจากภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขา และประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า  เมื่อมีการเพิ่มจำนวนข...
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	- ขบวนการยุยงส่งเสริมก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกภายในชาติ
	1) มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นในที่
	2) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตระหนักรู้ว่าภัยด้านความมั่นคง เป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม
	3) มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่  ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
	4) เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านจากการร่วมคิดร่วมทำซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
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