
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ชม.) 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

เชียงใหม ่

1. ก าหนดขอบเขตส ารวจ 
ศึกษาทรัพยากรในพื้นท่ีปกปัก 
บ้านห้วยอี่ค่าง หมู่ 1 

 - - - - เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรใน
พื้นท่ีปกปัก 

มีการส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีปกปัก 

อบต.แม่วิน/
บ้านห้วยอีค่าง 
หมู่ 1 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

2. ก าหนดพืนท่ีปกปัก  - 100,000 - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

พิกัดพ้ืนท่ีปกปัก  อบต.บ้านหลวง  

 จังหวัด
เชียงใหม ่

3. โครงการ อพ.สธ. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (งานท่ี 1 
งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น : 
กิจกรรมการส ารวจทรัพยากร
ในพื้นท่ีปกปัก  

  20,000 18,368 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ส ารวจทรัพยากร 
พรรณไม้ ,พันธุ์สัตว์,
ชีวภาพอื่น และ
กายภาพ 

ส ารวจทรัพยากร 
-พันธุ์สัตว์ 61 ชนิด 
-พรรณไม้ 58 ชนิด 
-กายภาพ 2 ชนิด (ปุาและหิน) 

อบต.กึ๊ดช้าง  

 จังหวัด
เชียงใหม ่

4. โครงการ อพ.สธ. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (งานท่ี 1 
งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น : 
กิจกรรมดูแลทรัพยากรในพื้นท่ี
ปกปัก ปลูกฟื้นฟูสภาพปุา) 

  5,000 5,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพ
ปุา จ านวน 500 ต้น 

ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพปุา จ านวน 
500 ต้น 

อบต.กึ๊ดช้าง  

 จงัหวัด
เชียงใหม ่

5. โครงการ อพ.สธ. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (งานท่ี 1 
งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น : 
กิจกรรมดูแลทรัพยากรในพื้นท่ี
ปกปัก ปลูกฟื้นฟูสภาพปุา) 

  5,000 5,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพ
ปุา จ านวน 500 ต้น 

ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพปุา จ านวน 
500 ต้น 

อบต.กึ๊ดช้าง  

 จังหวัด
เชียงใหม ่

6. โครงการ อพ.สธ. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (งานท่ี 1 
งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น : 
กิจกรรมดูแลทรัพยากรในพื้นท่ี

  2,813 2,813 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

จัดท าขอบเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดินใน
หมู่บ้าน เพือ่ก าหนด
พื้นท่ีปุาชุมชนเป็น

จัดท าขอบเขตการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในหมู่บ้าน เพื่อก าหนดพ้ืนท่ี
ปุาชุมชนเป็นแปลงปกปักฯ ฯ บ้าน
แม่ตะมาน ม.2 

อบต.กึ๊ดช้าง  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ปกปัก งาน lock พื้นท่ีฯ) แปลงปกปักฯ บ้านแม่

ตะมาน ม.2 
 จังหวัด

เชียงใหม ่

7. โครงการ อพ.สธ. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (งานท่ี 1 
งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น : 
กิจกรรมดูแลทรัพยากรในพื้นท่ี
ปกปักฯ ม.7 แนวกันไฟ) 

  5,000 5,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ดูแลพ้ืนท่ีปุาปกปักฯ 
ปุาแนวกันไฟหลัง รร.
ตชด.ไลออนส์ฯ 
จ านวน1 แปลง 

ดูแลพ้ืนท่ีปุาปกปักฯ ปุาแนวกันไฟ
หลัง รร.ตชด.ไลออนส์ฯ จ านวน1 
แปลง 

อบต.กึ๊ดช้าง  

  รวม  7  โครงการ   137,813 36,181      

 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ชม.) 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

เชียงใหม ่
1. การส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรในพื้นท่ีหมู่บ้าน
ห้วยอีค่าง หมู่ 1 

 - - - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่อท าการเก็บข้อมูล
ทรัพยากรในพื้นท่ี
หมู่บ้านห้วยอีค่าง 

มีการส ารวจข้อมูลกายภาพ 
ชีวภาพ วัฒนธรรมแบะภูมิปัญญา
ของบ้านห้วยอีค่าง หมู่ 1 

อบต.แม่วิน/
บ้านห้วยอีค่าง 
หมู่ 1 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

2. โครงการปลูกปุาแม่ทาปุา
เศรษฐกิจในครัวเรือน 
 
 

 - 20,000 5,280 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ส ารวจพื้นท่ีปุา
ครัวเรือนและชนิดพืช
ท่ีปลูก 

ประชาชนมรจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 

อบต.แม่ทา  

 จังหวัด
เชียงใหม ่

3. ส ารวจสภาพพ้ืนท่ี 59  - 20,000 20,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ส ารวจพื้นท่ีความอุดม
สมบูรณ์ของสภาพ
พื้นท่ีปุาอนุรักษ์ 

มีการส ารวจสภาพพ้ืนท่ีปุาอนุรักษ์ อบต.แม่ทา  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
  รวม 3 โครงการ   40,000 25,280      

 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ชม.) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

เชียงใหม ่

1. โครงการ อพ.สธ. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (งานท่ี 4 
งานอนุรักษ์ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น : การอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (น้ า
ไผ่) ประจ าปี 2559) 

  15,000 10,941 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

น าทรัพยากรชีวภาพ 
(พรรณไม้) มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 
ผลิตภัณฑ์  

ฝึกอบรมน าทรัพยากรชีวภาพ 
(พรรณไม้) มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์  และ
ส่งเสริมการจ าหน่ายศูนย์เรียนรู้ฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

2. โครงการ อพ.สธ. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (งานท่ี 4 
งานอนุรักษ์ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น : การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  จัดท าแปลง
เรียนรู้ระบบนิเวศศูนย์เรียนรู้ฯ 
Thai elephants home 
ประจ าปี 2559) 
 
 

  10,000 10,000 ศูนย์เรียนรู้ฯ 
Thai 

elephant 
home 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ Thai 
elephant home ในการ
ส ารวจระบบนิเวศในแปลง
สาธิต 

ฝึกอบรมและจัดท าแปลงสาธิต 
แหล่งเรียนรู้ฯ Thai elephant 
home ในการส ารวจระบบนิเวศ
ในแปลงสาธิต จ านวน 1 แปลง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

  รวม  2 โครงการ   25,000 20,941      



 

 

 

 

 

 

 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ชม.) 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 จังหวัด

เชียงใหม ่
1. โครงการ อพ.สธ. งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (งานท่ี 5 
งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น : การจัดท าปูาย
โครงสร้าง 3 ฐาน และวัสดุใน
ห้องฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ประจ าปี 2559) 

  4,333 4,333 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

จัดแสดงข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นท่ีด าเนินการส ารวจได้  

จัดท าปูายและบอร์ด 
แสดงข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นท่ีด าเนินการ
ส ารวจได้ จ านวน 1 แห่ง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

  รวม  1 โครงการ   4,333 4,333      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 (อพ.สธ.-ชม) 
กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

1. ศึกษาดูงานแนวทาง
ด าเนินโครงการฯ 
 

  30,000 30,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ดูแนวทางการด าเนิน
โครงการฯ 

ศึกษาดูงาน อบต.กึ้
ดช้าง อ.แม่แตง 

อบต.บ้านหลวง  

 จังหวัด
เชียงใหม ่
 

2. สร้างฝายชะลอน้ า
บ้านโรงวัว 
 
 

  - 3,000 ส านักงาน
พัฒนาท่ีดิน

เขต 6 

สร้างความชุ่มชื่นให้กับปุา
ชุมชน 

ด าเนินในวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2559 

ส านักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 6 
ร่วมกับ อบต.น้ า
บ่อหลวง 

บุคลากรไม่พร้อม ไม่
เข้าใจ 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

3. โครงการฝึกอบรม
การส ารวจพันธ์ไม้ใน
ชุมชน ฯลฯ 

 - - 10,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่อส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลพรรณไม้ 

คณะกรรมการและ
นักเรียนเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 40 คน 

หัวหน้างาน
ส่งเสริมการเกษตร 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

4. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 3 งาน
ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น : กิจกรรมการ
งานสืบสานประเพณีตี
ข้าว ประจ าปี 2559) 

  10,000 10,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ปลูกรักษาทรัพยากรวัฒนา
ธรรมภูมิปัญญา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาการเอาม้ือตีข้าว
แบบด้ังเดิม  

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ฟื้นฟูภูมิปัญญาการ
เอามื้อตีข้าวแบบ
ดั้งเดิม จ านวน 1 ครั้ง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

5. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร

  27,000 27,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ปลูกรักษาทรัพยากรวัฒนา
ธรรมภูมิปัญญา การอนุรักษ์

จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีการแห่

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ท้องถิ่น (งานท่ี 3 งาน
ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น : กิจกรรมการ
สืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2559) 

ท้องถิ่น สืบสานประเพณีการแห่เทียน
เข้าพรรษาของท้องถิ่น  

เทียนเข้าพรรษาของ
ท้องถิ่น จ านวน 1 
ครั้ง 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

6. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 3 งาน
ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น : กิจกรรมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (พกฉ.)  

  24,000 24,000 พกฉ. ปลูกรักษาทรัพยากรวัฒนา
ธรรมภูมิปัญญา การถ่ายทอด
การตัดตุง การทอผ้า ปุ๋ยมูล
ช้าง , นวด , ลูกประคบ ,ชา
ไผ่จืด ,น้ าไผ่ 

จัดแสดงเผยแพร่ปลูก
รักษาทรัพยากรวัฒนา
ธรรมภูมิปัญญา การ
ถ่ายทอดการตัดตุง 
การทอผ้า ปุ๋ยมูลช้าง , 
นวด , ลูกประคบ ,ชา
ไผ่จืด ,น้ าไผ่ จ านวน 
2 ครั้ง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

7. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 4 งาน
อนุรักษ์ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น : 
กิจกรรมการฝึกอบรม
อาชีพขนมส าหรับเลี้ยง
รับรองและน้ าสมุนไพร 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน  

  15,000 15,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

น าทรัพยากรท้องถิ่นมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการ
รับรองกิจกรรมต่างๆ และ
จ าหน่าย  

จัดอบรมพัฒนาการ
น าทรัพยากรท้องถิ่น
มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ในการ
รับรองกิจกรรมต่างๆ 
และจ าหน่าย  

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด 8. โครงการ อพ.สธ.   1,800 1,800 อปท. อบรมให้ความรู้เบื้องต้นใน อบรมให้ความรู้ ส านักงานปลัด  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เชียงใหม ่ งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การสนับสนุน
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1,500 
1,500 

1,500 
1,500 

สปก. 
เกษตร อ. 

การสนองพระราชด าริฯ งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

เบื้องต้นในการสนอง
พระราชด าริฯ ในงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จ านวน 1 
ครั้ง 

อบต. 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

9. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การจัด
นิทรรศการและประชุม
วิชาการทรัพยากรไทย:
หวนดูทรัพย์สิ่งสินนคร) 
(สนามเสือปุา) 

  117,698 117,698 อบต. 
 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
น าเสนองาน และจัดแสดงผล
การด าเนินงาน 

เข้าร่วมประชุม
วิชาการ น าเสนองาน 
และจัดแสดงผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 1 
ครั้ง ณ ส านัก
พระราชวังสนามเสือ
ปุาฯ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

10. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การจัด
นิทรรศการและประชุม
วิชาการทรัพยากรไทย:
หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน) 

  198,233 198,233 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
น าเสนองาน และจัดแสดงผล
การด าเนินงาน 

เข้าร่วมประชุม
วิชาการ น าเสนองาน 
และจัดแสดงผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 1 
ครั้ง ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่
น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด 11. โครงการ อพ.สธ.   41,674 40,000 องค์กร จัดประชุมวิชาการ น าเสนอ จัดประชุมวิชาการ ส านักงานปลัด  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เชียงใหม ่ งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การจัด
นิทรรศการและประชุม 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ.-อบต.กื้
ดช้าง)  

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

งาน และจัดแสดงผลการ
ด าเนินงาน ให้ อปท. ใน
จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

น าเสนองาน และจัด
แสดงผลการ
ด าเนินงาน ให้ อปท. 
ในจังหวัดเชียงใหม่ได้
เข้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จ านวน 1 ครั้ง 
ณ บ้านแม่ตะมาน หมู่
ท่ี 2 ต าบลกื้ดช้าง 

อบต. 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

12. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
และ อปท.ในจังหวัด
เชียงใหม่)  

  9,100 9,100 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
ท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ และ อปท.
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

13. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้
เทศบาลต าบลสันปุา

  500 500 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
เทศบาลต าบลสันปุา
เปา 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เปา)  
 จังหวัด

เชียงใหม ่

14. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การจัด
แสดงผลการด าเนินงาน
ฯ งานกาชาดฤดูหนาว  

  2,950 2,950 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

จัดแสดงผลการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นใน
นิทรรศการงานกาชาดฤดู
หนาวจังหวัดเชียงใหม่  

จัดแสดงผลการ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นใน
นิทรรศการงาน
กาชาดฤดูหนาว
จังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน 1 ครั้ง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

15. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น :เจ้าหน้าท่ี
โครงการฯ )  

  96,000 96,000 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยจ้าง
เหมาเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการ
ติดตาม เก็บรวบรวม 
ประเมินการด าเนินการ 
จ านวน 1 คน 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
โดยจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน
การติดตาม เก็บ
รวบรวม ประเมินการ
ด าเนินการ จ านวน 1 
คน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

16. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้
เทศบาลต าบลสันปุา
เปา)  

  500 500 องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
เทศบาลต าบลสันปุา
เปา 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

17. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงาน และ
นิทรรศการ ให้แก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
วันท่ี  17 พฤศจิกายน 
2558)  

  - - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้
ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

18. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงาน
ให้แก่ อบต.บ้านไร่ 
จังหวัดราชบุรี วันท่ี  11 
กุมภาพันธ์ 2559) 
  

  - - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
อบต.บ้านไร่ จังหวัด
ราชบุรี 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

19. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร

  - - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้
เทศบาลต าบลแม่ปูคา 
วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
2559)  

ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
เทศบาลต าบลแม่ปูคา 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

20. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้ 
อบต.แม่ทา อ.แม่ออน 
จ.เชียงใหม่ วันท่ี 29 
เมษายน 2559)  

  - - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
อบต.แม่ทา อ.แม่ออน 
จ.เชียงใหม่ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

21. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้ 
อบต.แม่คะ อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ วันท่ี 9 
พฤษภาคม 2559)  

  - - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
อบต.แม่คะ อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

22. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร

  - - องค์กร
ปกครองส่วน

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้
เทศบาลต าบลปิงโค้ง 
วันท่ี 24 มิถุนายน  59)  

ท้องถิ่น สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
เทศบาลต าบลปิงโค้ง 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

23. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้ 
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง 
วันท่ี 30 มิถุนายน 
2559)  

  - - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด
เชียงใหม ่

24. โครงการ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้ 
อบต.บ้านหลวง อ.ฝาง 
วันท่ี 1 กันยายน 2559) 

  - - องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

สนับสนุนงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
อบต.บ้านหลวง อ.
ฝาง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

 จังหวัด 25. โครงการ อพ.สธ.   - - องค์กร สนับสนุนงานฐานทรัพยากร สนับสนุนงานฐาน ส านักงานปลัด  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เชียงใหม ่ งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น (งานท่ี 6 งาน
สนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น : การบรรยาย
สรุปการด าเนินงานให้ 
อบต.บ้านกาศ จ.
แม่ฮ่องสอน วันท่ี 15 
กันยายน 2559)  

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ท้องถิ่น อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้
หน่วยงานต่างๆ 

ทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. การบรรยาย
สรุปให้ความรู้การ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้ 
อบต.บ้านกาศ จ.
แม่ฮ่องสอน 

อบต. 

 จังหวัด
เชียงใหม ่
 

26. โครงการศึกษาดู
งานการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 
 

- - - - 1.ค่าเบี้ย
เลี้ยงค่า
พาหนะ
เบิกจ่ายจาก 
อปท.ต้น
สังกัด 
2.ค่าอาหาร
ว่างและ
อาหาร
กลางวันและ
เอกสารการ
ประชุม
ขอรับการ
สนับสนุนค่า
รับรองจาก 
อบต.กึ้ดช้าง 

เปูาหมาย 
1. อปท. ท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการ อพ.สธ.ในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 33 
แห่ง 
2. ท้องถิ่นอ าเภอ จ านวน 25 
คน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อร่วมสนองพระราชด าริ
ในสมเด้ขพระเทพรัชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีนากร
จัดการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรของประเทศและ
ท้องถิ่น 
2. เพือสร้างความเข้าใจใน
แนวทางการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นให้กับ
องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น
และสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. เพิ่อร่วมสร้างจิตส านึกให้

      จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
จังหวัดเชียงใหม่ได้
จัดท าโครงการศึกษาดู
งานการด าเนิน
โครงการ อพ.สธ ของ
อบต. กึ้ดช้าง ซ่ึงเป็น 
อปท. ท่ีมีการ
ด าเนินงานและได้รับ
การพระราชทานปูวย
แล้ว ซ่ึงผู้ร่วมศึกษาดู
งานประกอบด้วย 
เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
จังหวัด ท้องถินอ าเภอ
ทุกอ าเภอ และหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบของ 
อปท. ท่ีสมัคเข้าร่วม
โครงการ อพ.สธ. 

  



ล า 
ดับ 

หน่วย 
งาน 

ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถปุระสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช
ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการไป
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 33 แห่ง โดย
ในช่วงเช้าเป็น
บรรยายสรุปการ
ด าเนินการฐาน
ทรัพยากรท้องถิน 
และช่วงบ่ายเป็น
การศึกษาดูงานพื้นท่ี
ด าเนินการจริงใน
พื้นท่ี เมื่อวันท่ี 16 
มีนาคม 2559 

 จังหวัด
เชียงใหม ่
 

27.โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฺฏิบัติ
หน้าท่ีให้แก่องค์กร
ปกครงอส่วนท้องถิ่น 
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวในระดับชุมชน 
  
 
 

    1. ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าท่ี
พัก เบิกจ่าย
จาก อปท. 
ต้นสังกัด 
2. จัดเก็บ
ค่าลงทะเบีย
นจาก
ผู้เข้าร่วม 
อบรม 

เปูาหมาย 
1. เจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 
1 คน รวมท้ังสิ้น 211 คน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการทางด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียวในระดับ
ชุมชน 
2. เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน
โครงการด้านส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

จากการจัดฝึกอบรม
เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 
2558 ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการฯ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางการสนอง
พระราชด าริขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติการ
จัดท าฐานทรัพยากร 
ท้องถิ่น สามารถน า
องค์ความรู้ท่ีได้รับไป
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการในพื้นท่ี 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถินจังหวัด
เชียงใหม ่
1. นายวิษณุ 
วิทยวราวัฒน์ หน.
กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิน 
2. นายสมชาย เก
ตะมะ 
นักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

  รวม  27 โครงการ   577,455 588,781      
 
 


