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ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม ่
 

ประวัติจังหวัดเชียงใหม ่
 

 เมืองเชียงใหม่มีชื ่อที่ปรากฏในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักร  
ล้านนาไทยมาตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1839 ซึ่งจะมีอายุครบ 720 ปี ในปี พ.ศ. 2559 
และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ
ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839 - 2100) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่
ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื ่อบุเรงนอง และได้ตกอยู ่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี  
จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนำของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทำสงครามขับไล่พม่าออกไป
จากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละ
เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่า
ตระกูลเจ้าเจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูนและลำปาง สืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราช 
ในภาคเหนือ จัดตั ้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เร ียกว่า มณฑลพายัพ และเมื ่อปี พ.ศ. 2476 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีฐานะเป็นจังหวัด  
จนถึงปัจจุบัน 
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัเชียงใหม ่
 

สัญลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 

• ตราประจำจังหวัด 
 รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว ความหมาย ช้างเผือก หมายถึง ช้างที่  
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นำทูลเกล้าถวายแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
และได้ขึ้นระวางเป็นช้างเผือกเอกในรัชกาลของพระองค์ เรือนแก้ว หมายถึง ดินแดน  
ที่พระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง ที่สำคัญเคยเป็นสถานที่สำหรับทำสังคายนา 
(คือการชำระตรวจสอบความถูกต้อง) พระไตรปิฏก เมื่อปี พ.ศ. 2020 ในสมัยพระเจ้า 
ติโลกราชวงศ์มังราย 
 
 

• ต้นไม้ประจำจังหวัด                    • ดอกไม้ประจำจังหวัด 
“ต้นทองกวาว”                              “ดอกทองกวาว” 

 
 

• คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ 
“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” 

 



- 2 - 
ลักษณะทางกายภาพ 
 

 • ที่ตั้ง 
 จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 
กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ 138 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุด  
จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ) 
 

 • ขนาดพื้นที่และอาณาเขต 
 จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,865,388.61 ไร่  
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา จำแนกเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่) พ้ืนที่ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พ้ืนที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 
17.26% (2,167,971 ไร่) 
 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ต ิดร ัฐฉาน สาธารณร ัฐแห ่งสหภาพเม ียนมา (The Republic of the Union of  
   Myanmar) 
 ทิศใต ้  ติดอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   
 ทิศตะวันออก ติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า  
   จังหวัดเชียงราย, อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, อำเภอบ้านธิ  
   อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้  
   จังหวัดลำพูน 
 ทิศตะวันตก ติดอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย  
   อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 พื้นที่ชายแดน 
 จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพื้นที่เขตติดต่อ 5 อำเภอ ได้แก่  
 1) อำเภอแม่อาย : 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลแม่สาว และตำบลท่าตอน  เมืองที่ 
     ติดต่อ คือ เมืองยอน รัฐฉาน  
 2) อำเภอฝาง : 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่อนปิ่น และตำบลแม่งอน เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่งป่าแขม  
     เมืองต่วน รัฐฉาน  
 3) อำเภอเชียงดาว : 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านน้ำยุม เมืองต่วน รัฐฉาน 
 4) อำเภอเวียงแหง : 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง และตำบลแสนไห เมืองที่ติดต่อ คือ  
     บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐฉาน 
 5) อำเภอไชยปราการ : 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน  
     รัฐฉาน 
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 • ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื ้นที ่โดยทั ่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพื ้นที ่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที ่ราบอยู ่ตอนกลาง  
ตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิงมีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ประมาณ 2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,170 
เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,601 เมตร) 
 สภาพพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของพื้นที่
จังหวัด เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำลำธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และพ้ืนที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา ทอดตัวในแนวเหนือ - ใต้  
ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำกก-โขง และลุ่มน้ำปิง เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 
 

 • ลักษณะภูมิอากาศ 
 เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น้ำฝนเฉลี ่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด  
คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่  
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 

 • การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
 จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 20,107.057 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ จำแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 ๑) พ้ืนที่ป่าไม้  64.20 %  ๒) พ้ืนที่เกษตรกรรม 29.44 % 
 ๓) พ้ืนที่ชุมชน    2.94 %  ๔) พ้ืนที่อุตสาหกรรม   0.08 % 
 ๕) สถานที่ราชการ   0.67 %  ๖) แหล่งน้ำ    1.04 % 
 ๗) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด   1.63 % 
 

สภาพการเมืองและการปกครอง 
 

 • ข้อมูลการปกครอง 
 จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน  
 1) อำเภอกัลยาณิวัฒนา  2) อำเภอจอมทอง  3) อำเภอไชยปราการ 
 4) อำเภอเชียงดาว  5) อำเภอดอยสะเก็ด  6) อำเภอดอยเต่า 
 7) อำเภอดอยหล่อ  8) อำเภอฝาง   9) อำเภอพร้าว 
 10) อำเภอแม่วาง  11) อำเภอแม่แจ่ม  12) อำเภอแม่แตง 
 13) อำเภอแม่ริม  14) อำเภอแม่ออน  15) อำเภอแม่อาย 
 16) อำเภอเมืองเชียงใหม่  17) อำเภอเวียงแหง  18) อำเภอสะเมิง 
 19) อำเภอสันกำแพง  20) อำเภอสันทราย  21) อำเภอสันป่าตอง 
 22) อำเภอสารภี   23) อำเภอหางดง  24) อำเภออมก๋อย 
 25) อำเภอฮอด 
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 • ข้อมูลประชากร 
 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากร จำนวน 1,734,320 คน แบ่งเป็น  เพศชาย จำนวน 864,364 คน  
และเพศหญิง จำนวน 869,956 คน โดยอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 
230,833 คน รองลงมา คือ อำเภอฝาง จำนวน 122,295 คน และอำเภอสันทราย จำนวน 111,140 คน 
ตามลำดับ สำหรับอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 12,669 คน รองลงมา  
คือ อำเภอแม่ออน จำนวน 21,169 คน และอำเภอดอยเต่า จำนวน 23,072 คน ตามลำดับ 
 ข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มวัย : ประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน 
จำนวน 1,005,189 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 รองลงมา คือ วัยสูงอายุ จำนวน 290,960 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 16.31 สำหรับช่วงวัยที่มีจำนวนน้อยที่สุด ได้แก่ วัยรุ่น จำนวน 121,091 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 
 ข้อมูลประชากรแยกตามสัญชาติ :  ประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย จำนวน 
1,626,662 คน รองลงมา คือ สัญชาติอื ่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย จำนวน 155,475 คน สำหรับสัญชาติที่มีจำนวน  
น้อยที่สุด ได้แก่ สัญชาติจีน จำนวน 7,256 คน 
 

 • ข้อมูลส่วนราชการ/หน่วยงาน 
 ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลาง จำนวน 166 แห่ง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 แห่ง และหน่วยงานบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 211 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 116 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 89 แห่ง 
 

ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 • การคมนาคม 
 1) การคมนาคมทางบก 
  - รถยนต์ การเดินทางมายังจ ังหว ัดเช ียงใหม่สามารถใช ้ทางหลวงแผ่นด ินหมายเลข 1  
(ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง 
นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูนจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ 
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีเส้นทางคมนาคมทางบกที่เชื ่อมต่อกับเส้นทาง R3A สู ่ประเทศจีนตอนใต้  
ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างมาก 
  - รถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และรถไฟสายนครสวรรค์ - เชียงใหม่  
โดยมีสถานีรถไฟเชียงใหม่ เป็นสถานีหลักและสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่ 
  - รถโดยสารสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่มีบริการรถโดยสารสาธารณะในหลายรูปแบบด้วยกัน 
อาทิเช่น รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถโดยสาร 
สองแถว รวมทั้งมีสถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ สถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) ให้บริการรถโดยส ารประจำทาง 
ในเส้นทางระหว่างอำเภอ และสถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 ให้บริการรถโดยสาร
ประจำทางในเส้นทางระหว่างจังหวัด  
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 2) การคมนาคมทางอากาศ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
และสนามบินดอนเมืองตามลำดับ โดยมีพื้นที่ จำนวน 1,605 ไร่ 290 ตารางวา และมีความพร้อมเชิงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ดังนี้  
 ลานจอดอากาศยาน (Apron) 
 

รายละเอียด ขนาด / จำนวน 
▪ พ้ืนที่รวม 85,996 ตารางเมตร 
▪ สะพานเทียบเครื่องบิน 6 สะพานเทียบ 
▪ ชนิดของผิวลานจอด Concrete 
▪ ความสามารถในการรองรับ 

* กรณีจอดอากาศยานแบบ B747-400 (Code E หรือเลก็กว่า) 
* กรณีจอดอากาศยานแบบ A320 หรือ B737 (Code C หรือเล็กกว่า) 
* กรณีจอดอากาศยานแบบ ATR72 (Code A, B หรือเล็กกว่า) 

16 ลำ 
5 ลำ 
7 ลำ 
4 ลำ 

 

 อาคารผู้โดยสาร (Terminal)  
 

รายละเอียด จำนวน 
▪ พ้ืนที่รวม 

           - อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
           - Central Block 
           - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

▪ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 
           - อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
           - อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

31,301 ตารางเมตร 
16,416 ตารางเมตร 
2,300 ตารางเมตร 

12,385 ตารางเมตร 
8 ล้านคน/ปี 
6 ล้านคน/ปี 
2 ล้านคน/ปี 

 

 อาคารคลังสินค้า  
 

รายละเอียด จำนวน 
▪ พ้ืนที่รวม 
▪ ความสามารถในการรองรับสินค้า 

13,280 ตารางเมตร 
35,000 ตัน/ป ี

 

 ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบินที ่ให ้บริการภายในประเทศ  จำนวน 7 สายการบิน  
และมีสายการบินระหว่างประเทศให้บริการ จำนวน 27 สายการบิน ดังนี้ 
 สายการบินภายในประเทศ จำนวน 7 สายการบิน ได้แก่ Thai Airway, Bangkok Airway, Nok Air, 
Thai Airasia, Thai Smile, Thai Lion และ Thai VietJet  
 สายการบินระหว่างประเทศ จำนวน 27 สายการบิน ได้แก่ T’Way, Korean Air, Qatar Airways, 
Cathay Drargon, Air Chaina, Spring Airlines, Chaina Eastern Airlines, Chaina Soutern Airlines, June 
Yao Airlines, Shangdong Airlines, Ruili Airlines, Sichuan Airlines, Hainan Airlines, EVA Air, Hong Kong 
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Express, Tiger Scoot, Lao Airlines, Myanmar Nationnal Airlines, Vietjet Air, Lucky Air, Jeju Air, Bangkok 
Airways, Nok Air, Thai Airasia, Thai Smile, Thai Lion Air และ Airasia 
 นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางการบินในประเทศ จำนวน 11 เส้นทางบิน และเส้นทางการบิน
ระหว่างประเทศ จำนวน 29 เส้นทางบิน ดังนี้ 
 เส้นทางการบินในประเทศ จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต สมุย แม่ฮ่องสอน 
หาดใหญ่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี อู่ตะเภา ขอนแก่น และอุดรธานี 
 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ จำนวน 21 เส้นทาง ได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า จิ่นเจียง ฉางซา คุณหมิง  
พูดง ปักกิ่ง หวู่ฮั่น กวางโจว ฉงชิ่ง เฉินตู สิบสองปันนา หนานหนิง เซินเจิ้น ซีอาน หนานฉาง ซานย่า ไทเป เกาสง 
โดฮา โฮจิมินห์ ดานัง หลวงพระบาง กัวลาลัมเปอร์ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ฮานอย อินชอน และสิงคโปร์ 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 • ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 427,831 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก  
ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 16,114 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 231,717 ล้านบาท) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 137,316 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
จำนวน 8,299 บาท (ปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 129,017 บาท)  
 

รายการ 
ปี พ.ศ. 
2557 

ปี พ.ศ. 
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ณ ราคาประจำปี  
(หน่วย : ล้านบาท) 

198,862 206,866 222,488 231,717 247,831 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
(GPP Per capital)  
(หน่วย : บาท) 

115,518 120,517 124,486 129,017 137,316 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

 • โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท  
คือ แยกตามภาคการผลิต และแยกตามรายสาขาการผลิต 
 1) แยกตามภาคการผลิต 
 

ภาค 
สัดส่วน 
(%) 

รายละเอียด 

ภาคบริการ 
จำนวน 14 สาขาการผลิต 

70.8 1) สาขาการก่อสร้าง 
2) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ 
3) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
4) สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 



- 7 - 

ภาค 
สัดส่วน 
(%) 

รายละเอียด 

5) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
6) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 
7) สาขากิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ 
8) สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 
9) สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ 
10) สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  
และการประกันสังคมภาคบังคับ 
11) สาขาการศึกษา 
12) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 
13) สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
14) สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น 

ภาคเกษตรกรรม 
จำนวน 1 สาขาการผลิต 

18.7 1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

ภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน 4 สาขาการผลิต 

10.5 1) สาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 
2) สาขาการผลิต 
3) สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 
4) สาขาการจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 

 2) แยกตามรายสาขาการผลิต 
 

สาขาการผลิต สัดส่วน (%) 
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 18.7 
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 13.8 
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 8.8 
สาขาการผลิต 8.2 
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 7.8 
สาขาการศึกษา 7.3 
สาขาการก่อสร้าง 5.7 
สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 5.7 
สาขาอ่ืนๆ 24.0 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตร ร้อยละ 81.3 
(201,581 ล้านบาท) และภาคเกษตร ร้อยละ 18.7 (46,250 ล้านบาท) โดยสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ร้อยละ 18.7 อันดับ 2 สาขา
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 13.8 อันดับ 3 สาขาสาขาที่พัก แรม 
และบริการด้านอาหาร ร้อยละ 8.8 อันดับ 4 สาขาการผลิต ร้อยละ 8.2 อันดับ 5 สาขากิจกรรมทางการเงิน  
และการประกันภัย ร้อยละ 7.8 อันดับ 6 สาขาการศึกษา ร้อยละ 7.3 อันดับ 7 สาขาการก่อสร้าง ร้อยละ 5.7 
อันดับ 8 สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม  ภาคบังคับ ร้อยละ 5.7  
และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 24.0  
 

 • เศรษฐกิจรายสาขาที่สำคัญของจังหวัด 
 1) ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร 
โรงแรม บูต ิค ร ีสอร์ทและโฮมสเตย์ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงจำนวนมาก จึงเป็นจุดดึงด ูดนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ จนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก 
  ในด้านสินค้าและการบริการนั ้น จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งในด้านสินค้าและการบร ิการ  
เชิงท่องเที ่ยวหลายรูปแบบที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิ งวัฒนธรรม และรองรับความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ อาทิ  
  1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพื้นฐานวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
  2. การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพักผ่อน
หย่อนใจ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่การพักผ่อนที่ครบรูปแบบทั้งในรูปแบบธรรมชาติ และในรูปแบบเมือง 
  3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้
วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งจากการท่องเที่ยว เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือการบำบัดรักษา 
ฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นต้น 
  4. การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา 
เป็นการท่องเที ่ยวที ่ เน ้นให้บริการแก่นักเร ียน นักศึกษาชาวต่างชาติที ่ต ้องการเข้ามาศึกษายังสถาบัน  
ในจังหวัดเชียงใหม่  
  5. การท่องเที ่ยวเพื ่อการประช ุมและสัมมนา (MICE) โดยจังหว ัดเช ียงใหม่ม ีศ ักยภาพ 
และความพร้อมในการเป็น MICE City  
  นอกจากนี้ จากข้อมูลของสำนักงานการท่องเที ่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่  
มีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว จำนวน 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียด 
1) GOLF - มีสนามกอล์ฟ 14 สนามท่ีได้มาตรฐาน 

- สนามกอล์ฟที่สวยงาม และการบริการที่ดี 
2) Wedding / 
Honeymoon 

- คู่แต่งงานทั้งชาวไทย และต่างชาตินิยมมาถ่ายภาพ รวมถึงจัดงานแต่งงาน 
- มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ผู้ประกอบการจัดงานแต่งงาน ความสะดวกสบาย

ด้านการเดินทาง 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ รายละเอียด 

3) Health and 
Wellness 

- นำเสนอคุณค่าภูมิปัญญาไทย และผลิตภัณฑ์ไทย รวมถึงศักยภาพ 
ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

- ให้บริการแบบไทย 
4) Ecotourism  
เป็นเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

- มีเส้นทางการเดินป่า และศึกษาธรรมชาติหลายหลายเส้นทาง 
- เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน (Community based tourism) 

5) ศาสนา - สถานที่นมัสการบูรพาจารย์ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือ 
ของชาวไทย และต่างชาติ 

- สถานที่ปฏิบัติ ศึกษา พุทธศาสนา และนั่งสมาธิ 
6) อาหาร - ความเป็นเอกลักษณ์ รสชาติอาหารเมือง 
7) OTOP - เป็นสินค้านโยบายของรัฐบาล เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพ้ืนบ้าน  

โดยเน้นในพ้ืนที่ที่มีแหล่งผลิต และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้  
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก 

8) พ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น 
ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยว  
เชิงวิถีชีวิต 

- พ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต เช่น หมู่บ้านแม่กำปอง 
หมู่บ้านสันลมจอย หมู่บ้านท่องเที่ยวการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
ชีวิต 

9) กลุ่มสินค้าท่องเที่ยว
ตาม Theme และกระแส 
(Trend) 

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / กิจกรรมสันทนาการ / ร้านอาหารและสินค้าที่ระลึก 
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 
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 จำนวนนักท่องเที่ยว 
 ในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ จำนวน 10,820,564 คน แยกเป็น  ชาวไทย 
จำนวน 7,447,702 คน (-2.06%) ชาวต่างประเทศ จำนวน 3,372,862 คน (3.51%) ลดลงจาก 
ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 42,586 คน (-0.39%) โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 5 ปี เท่ากับ
ร้อยละ 4.58 
 

 
 

 และปี พ.ศ. 2563 ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ จำนวน 
2,727,827 คน แยกเป็นชาวไทย จำนวน 2,186,931 คน (-43.71%) ชาวต่างประเทศ จำนวน 540,896 คน  
(-71.08%) ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 3,027,850 คน (-51.61%)  
 

 



- 11 - 
 จำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยว 
 ในปี พ.ศ. 2562 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้แก่จังหวัด จำนวน 109,056 ล้านบาท 
ซึ่งแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 64,528 ล้านบาท (-2.69%) และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวน 
44,528 ล้านบาท (7.77%) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1,430.68 ล้านบาท โดยมีค่าเฉลี่ยการเพิ่มข้ึน
ของรายได้รวมทั้ง 5 ปี เท่ากับ ร้อยละ 8.19 
 

 
 

 และปี พ.ศ. 2563 ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้
แก่จังหวัด จำนวน 24,709.2 ล้านบาท แยกเป็นชาวไทย จำนวน 17,821.1 ล้านบาท (-50.07.%)  
ชาวต่างประเทศ จำนวน 6,888.1 ล้านบาท (-71.96%) ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 
35,551.4 ล้านบาท (-58.99%) 
 

 ธุรกิจไมซ์ (MICE) 
 อุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดของไทย และมีส่วนสำคัญต่อมูลค่า
โดยรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 
พบว่า อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยมีการเติบโตอย่างสูงต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2559 - 2560 จำนวนนักเดินทางไมซ์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 28,854,061 คน เป็นจำนวน 
35,316,508 คน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.30 และมีรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์เติบโตจาก 73,322 ล้านบาท  
ในป ีพ.ศ. 2559 เป็น 91,142 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 หรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 19.55 
 

 2) ภาคการเกษตร 
 จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อำเภอ พื้นที่รวม 12,566,911 ไร่ จำนวน 811,400 ครัวเรือน 
ครัวเรือนภาคการเกษตร จำนวน 177,635 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 2,032,556 ไร่ โดยอำเภอ 
ที่มีครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตรมากที่สุด คือ อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 12,258 ครัวเรือน และแรงงาน 
จำนวน 25,742 ราย และอำเภอที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมากท่ีสุด คือ อำเภออมก๋อย จำนวน 250,650 ไร่   
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 การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
 

พื้นที่ทั้งหมด 
(ไร่) 

พื้นที่ทำการเกษตร 
รวมพื้นที่ทำการเกษตร 

ที่นา ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่/พืชผัก 
ไม้ดอก/ไม้
ประดับ 

จำนวน 
(ไร่) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(ไร่) 

ร้อยละ 
จำนวน 

(ไร่) 
ร้อยละ 

จำนวน 
(ไร่) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(ไร่) 

ร้อยละ 

12,566,911 462,338 23.97 582,134 30.18 303,118 15.72 2,581 0.13 1,928,636 15.35 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

 สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด 
  1. ด้านการปลูกพืช 
 

ชนิดพืช 
จำนวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อที ่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

เนื้อที ่
เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 

ผลผลิต 
ที่เก็บเกี่ยวได้ 

(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ไร่) 

ราคาท่ีเกษตรกร 
ขายได้เฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 
ข้าวนาป ี 77,515 508,506 505,682 303,823 601 NA 
ลำไย 51,589 279,542 274,442 116,728 425 NA 
มะม่วง 10,984 60,662 46,310 56591 1,222 NA 
ลิ้นจี ่ 6,162 45,790 45,745 11,665 255 NA 
กาแฟ 9,099 32,195 30,182 3,924 130 NA 
กระเทียม 3,615 29,890 29,860 35,628 1,193 NA 
หอมแดง 2,933 10,683 10,683 26,390 2,470 NA 
หอมหัวใหญ่ 1,759 8,001 7,963 33,255 4,176 NA 
ยางพารา (รวม) 1,192 14,889.61 12,842.89 2,235 174 17.80 
- มีเอกสารสิทธ์ิ 520 6,078.97 5,710.02 994   
- ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 672 8,810.64 7,132.87 1,241   

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 

  2. ด้านการปศุสัตว์ 
 

ชนิดสัตว์ 
จำนวน 

เกษตรกร 
(ราย) 

จำนวนสัตว์ 
(ตัว) 

ข้อมูลผลผลิต 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท/หน่วย) 
มูลค่าผลผลิต 

(บาท) จำนวน หน่วยนับ 

โคเนื้อ  13,389 148,594 12,303 ตัว/ป ี 220 บาท/กก.  
(โรงฆ่ามาตรฐาน) 

N/A 

โคนม 1,152 53,843 12,532 ตัว/ป ี น้ำนม 19 บาท/กก. N/A 
กระบือ 5,110 48,352 429 ตัว/ป ี 221 บาท/กก.  

(โรงฆ่ามาตรฐาน) 
N/A 

สุกร    14,654 405,774 598,800 ตัว/ป ี 69.3 บาท/กก. N/A 
ไก่ (ไก่เนื้อ, ไก่
พ้ืนเมือง, ไก่ไข่) 

60,317 6,819,446 217,039 ตัว/เดือน 36.20 บาท/กก. N/A 

ผ้ึงพันธุ์ 268 79,810 (รัง) 2,394,300 กิโลกรมั 80 191,544,000 
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 
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  3. ด้านการประมง 
 

ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลฟาร์ม โรงเพาะฟัก 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) บุคคล

ธรรมดา 
นิติ

บุคคล 
รวม 

ฟาร์ม
เลี้ยง

แบบยัง
ชีพ 

ฟาร์ม
เลี้ยงแบบ
พาณิชย ์

รวม 
อนุบาล
อย่าง
เดียว 

เพาะ
ฟัก

อย่าง
เดียว 

เพาะฟัก
และ

อนุบาล 
รวม 

7,428 6 7,434 6,952 504 7,456 9 2 35 46 5,659.7740 
ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563  
 

 3) ภาคอุตสาหกรรม 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีโรงงานแจ้งประกอบกิจการจำนวนทั้งสิ ้น  จำนวน 1,002 โรงงาน  
เงินลงทุนรวม จำนวน 29,447.02 ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน จำนวน 32,141 คน 
 

 4) ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และมีการต่อยอดพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับมีการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ล้านนา” เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก การนวด  
แผนไทย ที ่สามารถทำตลาดได้ทั ้งในต่างประเทศและต่างประเทศ นำไปสู ่การจ้างงาน และการสร้างรายได้  
ให้กับชุมชนอย่างยัง่ยืน 
 ในป ัจจ ุบ ันจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ม ีผ ู ้ประกอบการ OTOP ที ่ลงทะเบ ียนแล ้ว  จำนวน 2,484 ราย  
และมีผลิตภัณฑ์ จำนวน 6,880 รายการ สามารถจำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้ 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 (รายการ) ปัจจุบัน (รายการ) 
1. อาหาร 550 1,433 
2. เครื่องดื่ม 273 571 
3. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 1,097 2,111 
4. ของใช้ 985 1,696 
5. สมุนไพร 442 1,068 

รวม 3,347 6,880 
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สภาพทางสังคม 
 • ด้านการศึกษา 
 จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ ้น จำนวน 735 แห่ง โดยแยกเป็น 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีครู/อาจารย์ รวมทั้งสิ้น  จำนวน 24,339 คน  
และมีจำนวนนักเรียน/นักศึกษารวมทั้งสิ้น จำนวน 276,472 คน ซึ่งหากเทียบอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน/
นักศึกษา เป็นอัตราส่วน 1 : 11 รายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทการจัดการศึกษา สถานศึกษา (แห่ง) ครู/อาจารย์ (คน) นักเรียน (คน) 
1. ระดับประถมศึกษา (สพฐ.) 671 9,793 129,456 
2. ระดับมัธยมศึกษา (สพฐ.) 34 2,443 38,208 
3. อาชีวศึกษา (รัฐและเอกชน) 18 1,613 23,005 
4. อุดมศึกษา (ศธ.และอ่ืนๆ) 12 10,490 85,803 

รวม 735 24,339 276,472 
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
 

 • ด้านการสาธารณสุข 
 จังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 48 แห่ง 4,999 เตียง 
จำแนกเป็น ประเภทบริการทั่วไป จำนวน 40 แห่ง ประเภทบริการเฉพาะโรค จำนวน 8 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถาน
บริการสาธารณสุขแยกตามสังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 24 แห่ง นอกสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ จำนวน 4 แห่ง และสังกัดเอกชน จำนวน 15 แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่ สังกัด จำนวน (แห่ง) เตียง 
1 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 1,199 
2 นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  5 999 
3 สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 4 1,132 
4 เอกชน 15 1,669 

รวม 48 4,999 
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563 
 

 สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข สามารถจำแนกตามวิชาชีพ ดังนี้  
 

บุคลากร
สาธารณสุข 

สังกัด
สำนักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราส่วน 
ต่อประชากร 

โรงพยาบาลรัฐ 
นอกสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

โรงพยาบาล
เอกชน 

รวม 
อัตราส่วน

ต่อ
ประชากร 

แพทย์ 592 1:4,119 432 364 1,388 1,282 
ทันตแพทย ์ 153 1:11,629 153 27 333 5,343 
เภสัชกร 252 1:7,061 121 164 537 3,313 
พยาบาลวชิาชีพ 2,779 1:640 2,171 1,390 6,340 281 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563 
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 • ข้อมูลด้านแรงงาน 
 1) ประชากรและกำลังแรงงาน 
  ประชากรและกำลังแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรอายุตั ้งแต่ 15 ปีขึ ้นไป จำนวน 
1,454,313 คน ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 959,065 คน ผู้มีงานทำ จำนวน 927,515 คน ผู้ว่างงาน 
จำนวน 31,550 คน ส่วนแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 630,602 คน เป็นเพศชาย จำนวน 
342,848 คน และเพศหญิง จำนวน 287,754 คน 
 2) การมีงานทำ  
  ผู้มีงานทำในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเกษตรกรรม จำนวน 340,092 คน หรือ  ร้อยละ 36.89  
และทำงานในนอกภาคเกษตรกรรม จำนวน 581,823 คน หรือร้อยละ 63.11 ของผู้มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยประเภทการทำงานด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการประมง มีจำนวนมากที ่ส ุด ร้อยละ 36.79  
หรือจำนวน 339,139 คน รองลงมา คือ กิจกรรมการขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 31.82 จำนวน 185,107 
คน และผู ้มีงานทำส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 219,602 คน หรือร้อยละ 23.68  
ของจำนวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีงานทำ อายุ 15 ปีขึ้นไป 
 3) การว่างงาน  
  ปี พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ว่างงานในไตรมาสนี้ 
จำนวน 31,550 คน หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.29 ซึ่งขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งมีผู ้ว่างงาน 
จำนวน 11,308 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.12 
 

 • ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  
 จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับนคร และเมืองต่างๆ ในต่างประเทศ 
ดังนี้ 
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 นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นที่ตั ้งของสถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์  
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ดังนี้ 
 1. สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ 
 2. สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
 4. สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ 
 5. สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 6. สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 7. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 8. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 9. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 10. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ประจำเชียงใหม่ 
 11. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 12. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกสประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 13. สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เปรู ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 14. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 15. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดนประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 16. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 17. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 18. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 19. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 20. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลียประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
 21. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 22. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
 

 • ความม่ันคง 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันพื ้นที ่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ยังต้องเผชิญกับ  
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงประเทศและของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ม  
ทวีความรุนแรงมากขึ ้น เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโ ดยผิดกฎหมาย  
ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกระบบ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  
และนักท่องเที่ยว ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาดติดต่อ  
การบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ ่งแวดล้อม รวมถึง ปัญหาความขัดแย้ง  
และความแตกแยกทางความคิดของคนภายในสังคมที ่ เก ิดจากสถานการณ์ด ้านการเม ือง ความขัดแย้ง  
ของกลุ่มผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงภายใน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของปัญหาความมั่นคงที่เกิดจาก
ผลกระทบและการขยายตัวของปัญหาความมั่นคงจากประเทศเพ่ือนบ้านและสังคมโลกในปัจจุบัน 
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 ดังนั้น สถานการณ์ภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๔ ในระดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาตามลำดับ ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงภายใน ปัญหา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการก่อการร้ายสากล 
ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจัด
ระเบียบสังคม ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ รวมทั้ง
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคม ซึ ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที ่เป ็นรูปธรรมและยั ่ งยืน  
จึงมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ เกี ่ยวข้องทั ้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม และที่สำคัญยิ ่ง คือ การสร้างภูมิคุ ้มกันและปลูกฝังจิตสำนึก สร้างค่านิยมที ่ถูกต้อง  
ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในอนาคต 
เพ่ือให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพและความม่ันคงท่ียั่งยืนสืบต่อไป 
 สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ปัญหาด้านภัยยาเสพติด 
  กล่าวทั่วไป : สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ถึงแม้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแต่ด้วยข้อจำกัดและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องหลายประการ
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่มีส่วนให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม  
  โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยสรุปดังนี้  
 

สถิติ ปี ๒๕61  ปี ๒๕62 ปี 2563 
การจับกุมผู้ต้องหา ๗,๑๑๖ ราย/ 

๗,๓๔๙ คน 
9,942 ราย/ 
10,14๕ คน 

10,034 ราย/ 
10,039 คน 

สัดส่วนคดี ๕ ข้อหาสำคัญ 
(ข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง 
เพื่อจำหน่าย) 

๑,๔๙๗ คดี/  
ร้อยละ ๒๑.๐4 

2,230 คดี/ 
ร้อยละ 22.๔3 

2,390 คดี/ 
ร้อยละ 23.82 

ที่มา : กองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕63 
 

 สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด (รวมทุกข้อหา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61, ๒๕62, ๒๕63 
  

งบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบประมาณปี พ.ศ. 2563 
ราย 7,1๑6 9,942 10,034 
คน 7,349 10,145 10,039 

ที่มา : กองบังคับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕63 
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 ทั้งนี้ ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการปราบปราม  
ยาเสพติดในพ้ืนที่ โดยมีการจับกุมรวมทั้งสิ้น จํานวน 10,034 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 10,039 ราย โดยมีตรวจยึด
ของกลางเป็นยาบ้า จํานวน 38,224,169 เม็ด เฮโรอีน จํานวน 20,319.32 กรัม ไอซ์ จํานวน 718,785.37 
กรัม ฝิ่นดิบ จํานวน 216,562 กรัม มูลฝิ่น 249.50 กรัม กัญชาสด จํานวน 607,545 กรัม กัญชาแห้ง 
19,158.12 กรัม เคตามีน จำนวน 66.48 กรัม ใบกระท่อม 841 ใบ  
ที่มา : ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
 

 2) ปัญหาการค้ามนุษย์ 
  สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.  2562 มีคดีค้ามนุษย์เกิดขึ ้น จำนวน  
21 คดี มีสถานการเสี่ยงความผิดการค้ามนุษย์อยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่ 
  (1) ด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้าประเวณี พบว่ามีการนำเด็กอายุระหว่าง  
5 - 15 ปี เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเพิ่มขึ้น ในร้านคาราโอเกะ ผับ สปา ซึ่งมีการแอบแฝงการค้าประเว ณี  
อีกทั้งมีชาวต่างชาติชักชวนเด็กผู้ชายไปถ่ายภาพอนาจารและนำภาพลงในเว๊บไซด์ซึ่งมีลักษณะที่ส่อไปในทางเพศ 
และในพื้นที่ต่างอำเภอ พบว่า มีการค้ามนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดตั้งร้านคาราโอเกะ หรือร้านอาหาร  
ขนาดเล็กในถนนหมู่บ้าน แทนถนนสายหลักเพื ่อหลบเลี ่ยงการตรวจสอบ ส่วนพื้นที ่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
พบการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบค้าประเวณีเด็กและหญิงในร้านคาราโอเกะ ร้านอาหารกึ ่งผับ  
นวดแผนโบราณ ซึ่งแอบแฝงการค้าประเวณี สถานอาบอบนวดแอบแฝง มีเด็กทำงานในร้านเต้นระบำโป๊เปลือย  
หรือเต้นโคโยตี้และนำไปสู่การขายบริการทางเพศ 
  (2) ด้านการบังคับใช้แรงงาน พบขบวนการขนคนต่างชาติมายังสถานที่พัก เพื่อรอส่งไปทำงาน  
ยังพื ้นที ่ต ่างๆ ส่วนใหญ่คนต่างด้าวเหล่านี ้ไม่สามารถสื ่อสารภาษาไทยได้ จึงอาจตกเป็นเหยื ่อค้ามนุษย์  
ด้านการบังค ับใข ้แรงงานหรือด ้านอื ่นได ้ในภายหลัง ส ่วนการบังค ับใช ้แรงงานเด ็กในพื ้นที ่ย ังไม ่พบ 
แต่อาจแอบแฝงตัวอยู่ในรูปแบบการติดตามและช่วยเหลือผู้ปกครองขณะทำงาน ซึ่งนายจ้างอาจให้เงินเล็กน้อย  
ซึ่งอ้างว่าเป็นค่าขนม รวมไปถึงการบังคับใช้แรงงานเด็กเดินขายของ ดอกไม้ ตามร้านอาหารต่างๆ ในเวลากลางคืน 
สถานที่หรือพ้ืนที ่เป้าหมายพบได้ทุกพื้นที ่ มีการใช้แรงงานซึ่งผู ้ปกครองพาบุตรหลานเดินตามไปทำงานด้วย  
ส่วนพาเด็กเร่ขายของพบได้ร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ ซึ่งเปิดให้บริการเวลากลางคืน 
  (3) ด้านการนำคนมาขอทาน พบว่า ได้มีการนำเด็กต่างด้าวเข้ามาแสวงหาประโยชน์การขอทาน 
โดยเช่าบ้านให้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่และกระจายกันไปขอทานบริเวณต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนจำนวนมาก  
โดยทำเป็นขบวนการมีการเช่าเด็กจากผู ้ปกครองซึ ่งเป็นคนต่างด้าวเพื ่อมาทำอาชีพขอทาน มีการนำเด็ก  
ชาวเมียนมาร์มาขอทาน พบตามสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดกลางคืน ตลาดนัด และถนนคนเดิน เด็ กขอทานส่วนใหญ่
เข้าสู่กระบวนการโดยการติดตามมากับครอบครัวหรือญาติ จะมีนายหน้าเข้าไปติดต่อชักชวนมาจากจังหวัด  
ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ ผ่านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายหน้าจะมีการจัดสรรพื้นที่และบางครั้ง  
จะต้องจ่ายค่าเช่าที่สำหรับการขอทานด้วย ขอทานมีรายได้ประมาณวันละ 100 - 150 บาท/วัน พบสถานการณ์
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
  (4) ด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น พบมีการนำเด็กโดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 
อายุต่ำกว่า 18 ปี เจ้าของร้านจะให้เด็กแต่งตัวโป๊คอยมานั่งให้บริการและเอ็นเตอร์เทนแขก เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม
ในร้านคาราโอเกะ ลูกค้าสามารถจับ กอด ลูบ คลำ เนื้อตัวได้ 
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  (5) ด้านการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก พบว่า มีการชักชวน นำพา ขมขู่ กระทำอนาจาร
เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยใช้กลอุบายหลอกลวง ปลอมตนเป็นผู้อื่นในเวปไซด์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(ทางเฟซบุ๊ค) 
  ผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  (1) ด้านนโยบาย ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งให้ ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
จังหวัดเช ียงใหม่ ได้มอบหมายบุคลากรของหน่วยงานเข้าร ่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว  
และคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ทุกครั้ง 
เพื ่อนำนโยบายมาสู ่การปฏิบ ัต ิของหน่วยงานเชิงบ ูรณาการในการทำงานร ่วมกันกับหน่วยงานภาครั ฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  (2) ด้านการดำเนินคดี ในรอบปี พ.ศ.  2562 ได้ม ีการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ในพื ้นที่  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 คดี โดยแบ่งเป็นรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน จำนวน 7 คดี ผู ้เสียหาย จำนวน  
78 คน ผู้ต้องหา จำนวน 31 คน รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี จำนวน 6 คดี 
ผู้เสียหาย จำนวน 5 คน ผู้ต้องหา จำนวน 6 คน รูปแบบการนำคนมาขอทาน จำนวน 2 คดี ผู้เสียหาย จำนวน  
6 คน ผู้ต้องหา จำนวน 9 คน รูปแบบการแสวงหาทางเพศรูปแบบอื่น จำนวน 2 คดี ผู้เสียหาย จำนวน 4 คน 
ผู้ต้องหา จำนวน 2 คน และรูปแบบการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก จำนวน 4 คดี ผู้เสียหาย จำนวน 4 คน 
ผู้ต้องหา จำนวน 2 คน (รวม ผู้เสียหาย จำนวน 97 คน ผู้ต้องหา จำนวน 50 คน จับกุม จำนวน 22 คน หลบหนี/
ออกหมายจับ จำนวน 28 คน) คดีทั้งหมดพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการแล้ว 
พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง จำนวน 13 คดี สั่งไม่ฟ้อง จำนวน 8 คดี (คดีการบังคับใช้แรงงาน จำนวน  
7 คดี และคดีการผลิตหรือเผยแพร่สื ่อลามก จำนวน 1 คดี พิจารณาแล้วไม่เป็นการกระทำผิดคดีค้ามนุษย์)  
ศาลพิพากษาตัดสินแล้ว จำนวน 6 คดี ยังไม่ผลคดีชั้นศาล จำนวน 7 คดี 
  ในรอบปี พ.ศ. 2563 (มกราคม - กรกฎาคม) ได้ม ีการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ในพื ้นที่  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คดี เป็นรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ทั้ ง 3 คดี ผู ้เสียหาย 
(เด็กชาย) จำนวน 4 คน ผู้ต้องหา จำนวน 3 คน (ถึงแก่ความตาย จำนวน 1 คน จับกุมได้ จำนวน 1 คน ยังจับกุม
ตัวไม่ได้ จำนวน 1 คน) พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแล้ว จำนวน 2 คดี พนักงานอัยการ  
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย และมีคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน จำนวน 1 คดี 
  (3) มาตรการ ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กฎหมาย
ที่เกี ่ยวข้อง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั ้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปราม  
การค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (ศพดส.ภ.จว.เชียงใหม่) ตามคำสั ่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  
ที่ 178 /2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4  
ถนนเชียงใหม่- ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู ้บังคับการตำรวจภูธร 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงสร้างการปฏิบัติงานตามกรอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีการจัดตั ้งศูนย์คัดแยกและช่วยเหลือผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี 
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 5 (ศพดส.ภ.5) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารตำรวจภูธร
ภาค 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั ้งนี ้เพ่ือดำเนินการขับเคลื ่อน 
ด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี และครอบครัว 
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เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของตำรวจและรัฐบาล ทั้งนี้ ได้เน้นให้มีการปฏิบัติงานตามแผนพิทักษ์เด็ก สตรี  
และครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แผน พดส.ตร.) แผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (แผน ปคม.ตร.) และแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีการสั่งการ กำชับ การปฏิบัติงานสู่ระดับสถานีตำรวจ โดยกำชับในที่ประชุมบริหารงาน ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรแต่ละแห่ง นำไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
  ในปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ  
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2548 ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที ่เก ี ่ยวข้อง โดยได้กำชับตามหนังสือ ตำรวจภูธร 
จังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ตช 0020(ชม).43 (ศพดส.)/52 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

 3) ภัยด้านความม่ันคงพิเศษ  
  การบุกรุกทำลายป่า/ทรัพยากรธรรมชาติ  
  การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวเศรษฐกิจ การลงทุนของต่างชาติ การส่งเสริมการปลูก
พื้นที่เชิงเดี่ยว ความต้องการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร เป็นปัจจัยสำคัญทำให้นายทุน และประชาชน 
ที่อยู่ใกล้ป่า หรือพื้นที่ป่าไม้ มีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อปลูกพืช ยึดครองพื้นที่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือขายให้  
ต่อนายทุน การลอบตัดไม้ในเขตป่า หรือป่าสงวน เพื ่อลักลอบนำมาสร้างบ้าน หรืออำพรางขายให้นายทุน  
ในการทำเฟอร์นิเจอร์ สิ่งประดิษฐ์ไม้แกะสลัก หรือสร้างรีสอร์ท รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ หิน ดิน ขุดทรายไปขาย
หรือแหล่งต้นน้ำถูกบุกรุก ทำลายไม้เพิ่มขึ้น ถึงแม้หน่วยของรัฐจะป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์  
ให้ปลูกป่าเพิ่มขึ้น ไม่ให้เผ่าป่าล่าสัตว์ กำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก หรือเผ่าป่าเอาเห็ด การเผ่าป่ามีบทลงโทษ
ไม่รุนแรงนัก การบังคับใช้กฎหมาย หรือหาตัวผู้กระทำผิดได้ การปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่ หรือ เจ้าหน้าที่ 
มีจำนวนน้อย การปลุกจิตสำนึกให้กับราษฎร การประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงโทษพิษภัยของการทำลายป่า  
เกิดความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้ำใช้น้ำบริโภค ภัยแล้ง หรือเกิดน้ำท่วมดินถล่มเวลาฝนตกหนักไม่มีรากต้นไม้ 
ดูดซับน้ำไว้ ก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้ 
  แนวโน้ม ประชาชนยังคงมีความต้องการพื้นที่ทำกินของราษฎร เพิ่มมากขึ้น การขยายครอบครัว
การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตร ปลูกข้าวโพด กะหล่ำปลี พืชตระกูลถั่ว ประกอบกับนายทุนยังมีการกว้านซื้อที่ดิน
เชิงธุรกิจ การเกษตร ทำรีสอร์ท สถานที่แหล่งท่องเที่ยว และการปล่อยปะละเลยของเจ้าที่ที ่เกี่ยวข้อง คาดว่า  
การบุกรุกทำลายป่าไม้ น่าจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่รุนแรงมากนัก 
 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • ทรัพยากรธรณี 
 จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ำ สภาพธรณีวิทยา
ประกอบด้วย หินอัคนีชนิดหินแกรนิตและหินภูเขาไฟที่ผุพังง่าย และอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันทำให้มีโอกาสเกิดดินถล่มได้สูงและมีรอยเลื่อนมีพลัง 2 แห่ง  ที่พาดผ่าน
จังหวัด ได้แก่ "รอยเลื่อนแม่จัน" ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด และ "รอยเลื่อนแม่ทา" พาดผ่านพื้นที่ตอนกลาง
ของจังหวัดในทิศเหนือ - ใต้ 
 มีการผลิตแร่ธาตุที ่สำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ แมงกานีส ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์  
และแร่หิน นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อำเภอฝาง
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นอกจากนี้ ยังมีสภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแห่ง เช่น บ่อน้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพง 
โป่งเดือด อำเภอแม่แตง และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ อำเภอแม่ริม เป็นต้น 
 

 • ทรัพยากรป่าไม้  
 จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 13,834,594.19 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า จำนวน 9,627,355.98 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 69.59 ของพ้ืนที่จังหวัด ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีพ้ืนที่ป่าไม้ถึงร้อยละ 80 (ปี พ.ศ. 2504) และในปี 
พ.ศ. 2562 มีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 69.59 (กรมป่าไม้ : 2562) คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของพื้นที่ป่าไม้  
ทั้งประเทศ ประเภทป่า ประกอบด้วย ป่าดิบเขา, ป่าดิบแล้ง, ป่าสนเขา, ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นต้น  
เมื่อจำแนกประเภทป่าตามกฎหมายของจังหวัดเชียงใหม่ได้ ดังนี้   
 1. ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 25 ป่า  เนื้อท่ี 7,153,223.13 ไร่  
 2. อุทยานแห่งชาติ จำนวน 15 แห่ง  เนื้อท่ี 4,066,177.68 ไร่  
 3. วนอุทยานแห่งชาติ จำนวน   1 แห่ง  เนื้อท่ี        9,375.00 ไร่  
 4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน   7 แห่ง  เนื้อท่ี 1,135,769.37 ไร่  
 5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน   1 แห่ง  เนื้อท่ี      10,937.00 ไร่  
หมายเหตุ : (1) พ้ืนที่ป่าสงวนฯ บางป่ามีอาณาเขตเกินขอบเขตพ้ืนที่ของจังหวัดและอุทยานแห่งชาติเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าบางแห่ง ประกาศทับซ้อนป่าสงวนฯ 
  (2) เนื้อท่ีของอุทยานฯ ได้รวมถึงอุทยานฯเตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ดำเนินการสำรวจด้วย 
  (3) อุทยานฯ เตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ดำเนินการสำรวจ มีพ้ืนที่ทับซ้อนป่าสงวนฯ  
 

  จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ  
ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื ้นที ่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า  
และป่าฟื ้นฟูตามธรรมชาติ ในปี 2562 มีพื ้นที ่ป่าไม้อยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ 9,627,355.98 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 69.59 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยแนวโน้มลดลงจากอดีต การลดลงของพื้นที่ป่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ  
ทั้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตัดไม้เพื่อการค้า รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
และสังคม ได้แก่ การให้สัมปทานการทำไม้ การก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ และการเกิดไฟป่า 
 

 • ทรัพยากรน้ำ 
  จังหวัดเชียงใหม่มีลุ่มน้ำหลักในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำโขง
ส่วนที่ 1 และกก ลุ่มน้ำสาละวินและยวม โดยลุ่มน้ำปิงตอนบนมีพื้นที่รับน้ ำฝนมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งมีเขื ่อนภูมิพลเป็นเขตแบ่งลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ลำน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่มีต้นน้ำมาจาก  
ภูเขาต่างๆ แม่น้ำตามธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
  - แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายหลัก มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร มีต้นน้ำมาจากดอยถ้วย 
ในอำเภอเชียงดาว ไหลผ่านอำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
(ความจุ 440 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด 
และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และไหลมารวมกับ
แม่น้ำน่านที่ตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา 
  - แม่น้ำแตง มีความยาว 135 กิโลเมตร ต้นน้ำมาจากดอยบุกป่าแฝกขุนแม่แตง ในเขตอำเภอ
เวียงแหง ผ่านอำเภอแม่แตง ไหลลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวา ที่ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ความจุ
ของลำน้ำ 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
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  - แม่น้ำแม่งัด มีความยาว 70 กิโลเมตร มีต้นน้ำมาจากภูเขาทางทิศเหนือของอำเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านตำบลเวียง ตำบลน้ำแพร่ ตำบลแม่แวน ตำบลแม่ปั๋ง ตำบลโหล่งขอด แล้วไหล ลงสู่ 
แม่น้ำปิงฝั่งซ้าย ที่บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
  - แม่น้ำแม่กวง มีความยาว 105 กิโลเมตร มีต้นน้ำจากดอยผีปันน้ำ ไหลผ่านอำเภอดอยสะเก็ด 
อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพงอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และไหลผ่าน  
จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งซ้ายที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
  - แม่น้ำแม่ริม มีความยาว 49 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
ไหลผ่านอำเภอแม่ริม ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาที่ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  - แม่น้ำแม่ขาน มีความยาว 107 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากดอยแม่ตะละกับดอยแม่แดดน้อย 
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านอำเภอแม่วาง ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาที่ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
  - แม่น้ำกลาง มีความยาว 45 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาดอยอินทนนท์ด้านตะวันออก  
ไหลผ่านอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวา 
  - แม่น้ำแม่แจ่ม มีความยาว 170 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทิศเหนือของช่องปางเกี ๊ยะ  
ในอำเภอแม่แจ่ม ผ่านตัวอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาที่บ้านสบ แจ่ม
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
  - แม่น้ำแม่หาด มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน ไหลลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งซ้ายที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
  - แม่น้ำแม่ตื ่น มีความยาว 150 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากช่องเขาระหว่างอำเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านอำเภออมก๋อย แล้วไหลลงสู่แม่น้ำปิงฝั่งขวาในเขตจังหวัดตาก 
  - แม่น้ำกก มีความยาว 180 กิโลเมตร ต้นน้ำจากภูเขาทางทิศใต้ของเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า 
ไหลผ่านเมืองกก เมืองสาตะในพม่า ผ่านอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
  - แม่น้ำฝาง มีความยาว 70 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากดอยหัวโท บนถนนสายเชียงใหม่ -ฝาง  
เขตอำเภอไชยปราการ ไหลขึ้นทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
แล้วไหลลงสู่แม่น้ำกกฝั่งขวา  
 ระบบชลประทาน 
  จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวนมากท้ังโครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลาง 
โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนโดยสามารถจำแนกได้ ดังนี้  
  (1) โครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่  
   - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตั้งอยู่ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง ประเภทฝาย
ระดับน้ำสูงสุด +394.500 ม.(รกท.) ระดับเก็บกัก +347.000 ม.(รกท.) พื ้นที ่โครงการ 174,238 ไร่  
พื้นที่ชลประทาน 148,102 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ฝั่งขวาของล้ำน้ำแม่ปิงภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
ให้มีการชลประทานเพียงพอแก่การทำนาและปลูกพืชอ่ืนๆ ในฤดูแล้ง 
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   - โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง ประเภทอ่างเก็บน้ำ 
ความจุของอ่างที่ระดับน้ำสูงสุด 325 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับต่ำสุด 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำเก็บกักได้ 
265 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีในพื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่าง 1,300 มิลลิเมตร  พื้นที่ชลประทาน 
30,000 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกฝั่งซ้ายลุ่มน้ำปิง 
   - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง ตั้งอยู่บริเวณตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด 
ความจุของอ่างที่ระดับน้ำสูงสุด 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับต่ำสุด 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำเก็บกักได้ 
263 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ในพื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่าง 1,200 มิลลิเมตร พื้นที่โครงกา ร 
175,000 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 156,440 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการชลประทาน ป้องกันอุทกภัยการประมง  
การประปาและอุปโภคบริโภค 
  (2) โครงการขนาดกลาง จำนวน 32 แห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฝายแม่สาว  
ฝายพญาคำ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยหยวก ฝายแม่สาว อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้  
  (3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก ในจังหวัดเช ียงใหม่ มีจำนวนรวมทั ้งส ิ ้น 311 แห่ง  
พื้นที่โครงการ 410,178 ไร่ ประกอบด้วย โครงการที่มีระบบจำนวน 80,850 ไร่ และโครงการที่ไม่มีระบบ 
329,328 ไร่ 
  (4) โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน
รวมทั้งสิ้น 336 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ 76 แห่ง ฝายทดน้ำ 156 แห่ง และอาคารอ่ืนๆ 104 แห่ง 
ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 
 

 • คุณภาพอากาศและการเกดิไฟป่า 
  1) คุณภาพอากาศ  
   จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดการสะสมของมลพิษ  
และเกิดความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้น  
ทำให้เกิดหมอกในตอนเช้า เมื ่อหยดน้ำในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละอองในอากาศจึงเกิดหมอกควันขึ ้นได้ง่าย  
ทำให้เกิดสภาพฟ้าหลัวปกคลุมไปทั ่วทั ้งเมือง โดยอีกสาเหตุหลักที ่ทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าเพิ ่มขึ ้นจาก  
ปีก่อนหน้านั้นคือสาเหตุจากหมอกควันข้ามแดนทั้งการเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าและไม่ใช่เพียง
ภายในประเทศอย่างเดียว ซึ ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมก็แสดงให้เห็ นว่าจุดความร้อนในระดับภูมิภาค 
ที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น (อ้างอิงจากหัวหน้าศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบทความข่าว “ฝุ่น:เชียงใหม่ วิกฤตหมอกควันภาคเหนือ  
วาระแห่งชาติที่ยังแก้ไม่ได้มา 12 ปี”) อีกทั้งการเผาในที่โล่งบุกรุกทำลายป่าไม้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคล  
แต่ละกลุ่ม และเนื่องด้วยวิถีชีวิตการทำการเกษตรของเกษตรกรบางพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เผาเศษวัสดุ 
ทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรในฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเผาขยะบริเวณชานเมือง  
และในตัวเมือง ทำให้ยากต่อการควบคุมค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหา
หมอกควันนับเป็นเวลา 10 กว่าปี ตั้งแต่ปี 2549 - 2550 หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือรุนแรง 
หนักสูงกว่ามาตรฐาน 3 - 6 เท่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ในช่วงเดือนมีนาคม 2550 (อ้างอิงจาก
ข่าวไทยรัฐ “ฝุ่นพิษ: ปัญหาเก่าเก็บ ผลพวงอากาศแปรปรวน”) และปัญหายังคงเกิดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน มาจนถึงปัจจุบัน โดยปี 2562 นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที ่เชียงใหม่ได้รับผลกระทบ  
จากเหตุการณ์หมอกควันไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองและเกิดอย่างรุนแรงและเกิดในระยะเวลายาวนานกว่าปีที่ผ่านมา 
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ส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ติดอันดับค่าคุณภาพอากาศแย่อีกเมืองหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งปีนี้  
ยังเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้อากาศร้อนแห้งแล้งหนักและมาเร็วกว่าปีก่อนหน้า ฝนทิ้งช่วงระยะเวลานาน 
ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือที่ล้อมรอบด้วยป่าและพื้นที่ภูเขาหลายจุดมีสภาพอากาศพื้นดินขาดความชุ่มชื้น ความแห้ง
แล้งหนักนั้นยังเป็นต้นเหตุเกิดไฟป่าได้ง่าย สามารถขยายไฟป่าได้รวดเร็วกระจายเป็นวงกว้างลุกลามเกิดปริมาณ
เขม่าควันสะสมเพิ่มมากขึ้น และอากาศแห้งมีผลให้อนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา ลอยอยู่ในอากาศ
ได้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่แอ่งราบตามหุบเขาในภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะหมอกควัน 
และเกิดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 
   การตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก และสถานีชั่วคราว (รถโมบาย)  
4 สถานี ณ ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ, ประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ , ตำบลช่างเคิ ่ง อำเภอแม่แจ่ม  
และตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว พบว่าในปี 2563 ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม คุณภาพอากาศค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวน 33 วัน ค่าสูงสุด 276 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีจำนวน 78 วัน 
ค่าสูงสุด 360 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 ตารางค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 
 

ปี  ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 
2556 จำนวนวัน 25 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 212 (22 มีนาคม 2556) 
2557 จำนวนวัน 21 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 282 (22 มีนาคม 2557) 
2558 จำนวนวัน 17 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 299 (17 มีนาคม 2558) 
2559 จำนวนวัน 24 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 192 (26 มีนาคม 2559) 
2560 จำนวนวัน 4 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 153 (24 มีนาคม 2560) 
2561 จำนวนวัน 14 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 173 (24 เมษายน 2561) 
2562 จำนวนวัน 29 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 282 (24 มีนาคม 2562) 
2563 จำนวนวัน 33 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 276 (25 มีนาคม 2563) 
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 ตารางค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 
 

ปี  ค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 
2562 จำนวนวัน 75 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 241 (24 มีนาคม 2562) 
2563 จำนวนวัน 78 วัน 

 ปริมาณสูงสุด 360 (29 มีนาคม 2563) 
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุมมลพิษ 
 

 ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2563 
  ในปี พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 โดยสรุป ดังนี้ 
  1) จุดความร้อนสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 
จำนวน 21,658 จุด เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4,787 จุด คิดเป็น 28.37% 
  2) ค่า PM10 มีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 วัน คิดเป็น 
13.79% 
  3) ระดับค่า PM10 สูงสุดของปี พ.ศ. 2562 สูงถึง 282 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่  
24 มีนาคม 2562) ลดลงสูงสุดเหลือ 276 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 25 มีนาคม 2563) 
  4) ค่า PM2.5 มีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 วัน คิดเป็น 4% 
  5) ระดับค่า PM2.5 สูงสุดของปี พ.ศ. 2562 สูงถึง 241 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ 24 
มีนาคม 2562) เพิ่มขึ้นสูงสุด 360 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี  พ.ศ. 2563 (วันที่ 29 มีนาคม 2563)  
ณ สถานีเมืองคอง อ.เชียงดาว 
  6) พื้นที่เผาไหม้ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 953,135 ไร่ เพิ่มขึ้น 
ในป ีพ.ศ. 2563 มีพื้นท่ีเผาไหม้ จำนวน 1,384,078 ไร่ คิดเป็น 45% 
  7) จับกุมดำเนินคดีผู ้กระทำผิด จำนวน 1,394 คดี แบ่งเป็นคดีตาม พ.ร.บ.จราจร 94 คดี/  
คดี พ.ร.บ.ป่าไม้ 1,268 คดี /คดี พ.ร.บ.สาธารณสุข 32 คดี 
  8) อากาศยานขึ้นลงได้ปกติ ไม่ล้าช้าหรืองดเท่ียวบินเนื่องจากปัญหาหมอกควัน 
 เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
  1) ลดจำนวนจุด Hotspot ลง 25% จากปี พ.ศ. 2563 (ปี พ.ศ. 2563 เกิด 21,658 จุด  
ปี พ.ศ. 2564 ต้องไม่เกิน 17,326 จุด) 
  2) ลดพื ้นที ่เผาไหม้ลง 25% จากปี  พ.ศ. 2563 (ปี พ.ศ. 2563 เกิด 1,384,078 ไร่  
ปี พ.ศ. 2564 ต้องลดลงเหลือ 1,038,059 ไร่) 
 2) การเกิดไฟป่า 
  พ้ืนที่เผาไหม้ (Burnt scar) หรือร่องรอยการเผาไหม้เป็นหลักฐานบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ที่ GISTDA ได้ประมวลผลข้อมูลพ้ืนที่เผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม –  
31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญท่ีแสดงให้เห็นร่องรอยการเผาไหม้ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยในปี 2563 
เกิดไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เสียหาย จำนวน 1,384,078 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของพ้ืนที่จังหวัด 
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 ผลการวิเคราะห์พื้นที่เผาไหม้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 
 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน

แห่งชาติ 
เขต 
สปก. 

พื้นที่
เกษตร 

พื้นที่ริมทางหลวง 
(50 เมตร) 

ชุมชน 
และอ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด
(ไร่) 

792,938 528,126 32,637 4,334 279 25,765 1,384,078 
ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

  การประเมินพื้นที่เผาไหม้ ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ที่บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่  
1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า อำเภอที่มีพื้นที่เผาไหม้มากที่สุด คือ อำเภอฮอด 
257,624 ไร่ ถัดมาคือ อำเภอแม่แจ่ม 227,365 ไร่ และอำเภออมก๋อย 139,206 ไร่ ตามลำดับ 
 สาเหตุจากปีที่ผ่านมา 
 1) การเผาเพื่อกำจัดวัชพืชในแปลงเกษตรและลุกลามไปยังพ้ืนที่ป่า 
 2) การเผาเพื ่อเตรียมพื ้นที ่เพาะปลูกในพื ้นที ่เกษตร ไร่หมุนเวียน และเผาในที ่ด ินทำกินในพื ้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติ 
 3) การเผาเพื่อความสะดวกในการหาของป่าล่าสัตว์ เช่น ไข่มดแดง ผักหวานป่า น้ำผึ้งป่า เห็ดป่า 
 4) การลักลอบเผาเพ่ือบริหารจัดการเชื้อเพลิงในบางพื้นที่ 
 5) การเผาด้วยความคึกคะนองและเผาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนในพ้ืนที่ 
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การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 231,500,000 บาท จำแนกเป็น งบลงทุน จำนวน 
179,200,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.41 งบดำเนินงาน จำนวน 42,299,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27  
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.32 
 และจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการ/กิจกรรม รายการงบประมาณที่เข้าสู่ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 22,783,100 บาท ซึ่งจะคงเหลืองบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน 
208,716,900 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2563 จำนวน 203,340,997.73 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 97.42 (มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นลำดับที่ 38  
ของประเทศ (เร ียงลำด ับจากมากไปน ้อย))  จำแนกเป็น  
การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 84,733,632.57 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.60 (มีผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ 64 ของประเทศ 
(เร ียงลำดับจากมากไปน้อย)) การก่อหนี ้ผ ูกพัน (PO) จำนวน 
118,607,365.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.83  

 

รายการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ดำเนินการ 

การกันเงินฯ 
(PO) 

การเบิกจ่าย 
การกันเงินฯ 

(CX) 
คงเหลือ 

- งบลงทุน 179,200,400.00 176,337,080.00 118,387,365.16 53,376,101.31 4,565,600.00 8,013.53 
- งบ
ดำเนินงาน 

42,299,600.00 22,379,820.00 80,000.00 21,530,195.20  769,624.80 

- งบบริหาร
จัดการ 

10,000,000.00 10,000,000.00 140,000.00 9,827,336.06  32,663.94 

รวม 
231,500,000.00 208,716,900.00 

(100.00%) 
118,607,365.16 

(56.83%) 
84,733,632.57 

(40.60%) 
4,565,600.00 

(2.19%) 
810,302.27 
(0.38%) 

- พ.ร.บ.โอน
คืนฯ 

 22,783,100.00  

รวมท้ังหมด 231,500,000.00 231,500,000.00 
 

 ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะส่งผลให้เกิดการกันเงิน
เหลื ่อมปีในปีงบประมาณถัดมา ดังนั ้น จะมีผลการกันเงินเหลื ่อมปี จำนวน 123,172,965.16 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 59.01 แบ่งเป็น การกันเงินเหลื ่อมปีกรณีมีหนี ้ผูกพัน (PO) จำนวน 118,607,365.16 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 56.38 และการกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (CX) จำนวน 4,565,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 
และมีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จำนวน 810,302.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 
 
 

การเบิกจ่าย
84,733,632.57 บาท

40.60%

การกันเงินฯ (PO)
118,607,365.16 บาท

56.83%

การกันเงินฯ (CX)
4,565,600 บาท

2.19%

เงินเหลือจ่ายส่งคืน
810,302.27 บาท

0.38%
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 การดำเนินโครงการ/กิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(1) งบลงทุน จำนวน 16 รายการ งบประมาณ 176,337,080.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.49 
 - เบิกจ่ายแล้ว (ตามงวดงาน และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 รายการ) จำนวน   53,376,101.31 บาท (25.57%) 
 - การกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 9 รายการ         จำนวน 118,387,365.16 บาท (56.72%) 
 - การกันเงินเหลื่อมปีกรณีไมม่ีหนี้ผูกพัน (CX) จำนวน 2 รายการ      จำนวน   4,565,600.00 บาท (2.19%) 
 - เงินเหลือจ่ายส่งคืน       จำนวน         8,013.53 บาท (0.00%) 
 

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 22,379,820.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.72 
 - เบิกจ่ายแล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 กิจกรรม)    จำนวน 21,530,195.20 บาท (10.32%) 
 - การกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (PO)  จำนวน 1 กิจกรรม จำนวน        80,000.00 บาท (0.03%) 
 - เงินเหลือจ่ายส่งคืน         จำนวน      769,624.80 บาท (0.37%) 
 

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.79 
 - เบิกจ่ายแล้ว    จำนวน 9,827,336.06 บาท (4.71%) 
 - การกันเงินเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน    140,000.00 บาท (0.07%) 
 - เงินเหลือจ่ายส่งคืน   จำนวน      32,663.94 บาท (0.01%) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่มีแผนที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินเหลื่อมปี
ดังกล่าว จำนวน 123,172,965.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.01 ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บัญชโีครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เฉพาะโครงการที่ดำเนินการ) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

การกันเงิน
เหลื่อมปี (PO) 

(บาท) 

การกันเงิน
เหลื่อมปี 

(CX) (บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

เหลือจ่าย
ส่งคืน 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียว 

 
101,661,117.00 76,221,067.45 - 25,438,049.55 2,000.00 

1.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อ
การท่องเท่ียว 

 
65,255,500.00 43,178,293.00 - 22,077,207.00 - 

 
1) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิด
ประหยัดพลังงาน เส้นทางข้ึนดอยสุเทพ – 
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระยะที่ 1 ทาง
หลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว – พระ
ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ กม.4+162 – กม.
11+023 (เป็นแห่งๆ) ตำบลสุเทพ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ 
ที่ 2 

15,916,500.00 8,456,643.00 - 7,459,857.00 - 

 
2) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่วัดพระธาตุดอยน้อย 
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

19,949,000.00 16,956,650.00 - 2,992,350.00 - 

 
3) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
โครงการพระราชดำริห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.200 
กิโลเมตร 

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

20,900,000.00 17,765,000.00 - 3,135,000.00 - 

 
4) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยทรายเหลือง อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร 

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

8,490,000.00 - - 8,490,000.00 - 

1.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล 
 

22,405,617.00 19,044,774.45 - 3,360,842.55 -  
1) ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน 
รวมทั้งก่อสร้างทางเดินลาดของผู้พิการ ตลอด
แนวเส้นทางของถนนมหิดล และติดต้ังเสา
ไฟฟ้าประดับงานประติมากรรมบนสะพาน
ข้ามทางแยกถนนมหิดล ตำบลหนองหอย 
ตำบลป่าแดด ตำบลสุเทพ ตำบลหายยา 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ 
ที่ 2 

22,405,617.00 19,044,774.45 - 3,360,842.55 - 

1.3 กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริม
ใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่ 

14,000,000.00 13,998,000.00 - - 2,000.00 

2 โครงการส่งเสริมและเช่ือมโยงการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ
ท่องเท่ียว 

 
2,923,920.00 - - 2,923,920.00 - 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

สำนักงานส่งเสริม 
การปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัด
เชียงใหม่ 

2,923,920.00 - - 2,923,920.00 - 

3 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนว
พระราชดำริ 

 
754,200.00 - - 750,950.00 3,250.00 

3.1 กิจกรรมสร้างฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขต
หนาวในโครงการเกษตรวิชญาตาม
พระราชดำริ 

สำนักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ 

196,200.00 - - 192,950.00 3,250.00 

3.2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
อาชีพ ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ำ
เมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ 

558,000.00 - - 558,000.00 - 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

การกันเงิน
เหลื่อมปี (PO) 

(บาท) 

การกันเงิน
เหลื่อมปี 

(CX) (บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

เหลือจ่าย
ส่งคืน 
(บาท) 

4 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
3,054,600.00 80,000.00 - 2,837,434.00 137,166.00 

4.1 กิจกรรมวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด
เชียงใหม่ 

สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

99,350.00 - - 28,570.00 70,780.00 

4.2 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

สำนักงานพัฒนา
ที่ดิน 
เขต 6, สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่, 
สำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่, 
อำเภอทุกอำเภอ 

2,413,250.00 - - 2,386,751.00 26,499.00 

4.3 กิจกรรมการบริหารจัดการและตรวจติดตาม
การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่ 

542,000.00 80,000.00 - 422,113.00 39,887.00 

5 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
 

19,012,063.00 10,957,800.00 - 8,054,200.00 63.00 
5.1 กิจกรรมป้องกันการพังทลายของพื้นท่ีตลิ่ง

ริมน้ำ 

 
19,012,063.00 10,957,800.00 - 8,054,200.00 63.00 

 
1) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่โป่ง 
บ้านห้วยอ่าง ม.6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 
เมตร 

สำนักงานโยธาธิ
การ 
และผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ 

6,502,000.00 1,950,600.00 - 4,551,400.00 - 

 
2) ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้าน
สหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบล
แม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ความยาว 200 เมตร 

สำนักงานโยธาธิ
การ 
และผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ 

12,510,063.00 9,007,200.00 - 3,502,800.00 63.00 

6 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ 
 

18,732,000.00 9,113,308.56 - 9,612,740.91 5,950.53 
6.1 กิจกรรมจัดหาและสนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุน

เพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า 

 
18,732,000.00 9,113,308.56 - 9,612,740.91 5,950.53 

 
1) ปรับปรุงคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 1 พร้อม
อาคารประกอบ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการ
ชลประทาน, 
สำนักงาน
ชลประทานที่ 1 

18,732,000.00 9,113,308.56 - 9,612,740.91 5,950.53 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
5,927,500.00 - - 5,602,401.20 325,098.80 

7.1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ 

3,944,900.00 - - 3,907,691.20 37,208.80 

7.2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่าง
ยั่งยืน 

สำนักจัดการ
ทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ 1 

682,600.00 - - 682,600.00 - 

7.3 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตร
ปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัด
เชียงใหม ่ปี 2563 

สำนักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1,300,000.00 - - 1,012,110.00 287,890.00 

8 โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว 

 
2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - 

8.1 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสนับสนุนชุมชน ใน
การสร้างป่า เพิ่มรายได้ในพื้นท่ีโครงการ
ร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - 

 1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายผสมผสาน บ้าน
หัวเมืองงาม บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงาม
เหนือ บ้านเมืองงามใต้ จำนวน 100 ตัว 

สำนักบริหาร
อนุรักษ์ 
ที่ 16 

500,000.00 - - 500,000.00 - 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

การกันเงิน
เหลื่อมปี (PO) 

(บาท) 

การกันเงิน
เหลื่อมปี 

(CX) (บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

เหลือจ่าย
ส่งคืน 
(บาท) 

 2) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบกล่องเกเบี้ยน 
บ้านหัวเมืองงาม บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงาม
เหนือ บ้านเมืองงามใต้ จำนวน 20 ตัว 

สำนักบริหาร
อนุรักษ์ 
ที่ 16 

300,000.00 - - 300,000.00 - 

 3) ปลูกป่า จำนวน 97 ไร่ สำนักบริหาร
อนุรักษ์ 
ที่ 16 

500,000.00 - - 500,000.00 - 

 4) ปลูกหวาย จำนวน 200 ไร่ สำนักบริหาร
อนุรักษ์ 
ที่ 16 

700,000.00 - - 700,000.00 - 

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อความยั่งยืน 

 
6,706,400.00 - - 6,496,320.00 210,080.00 

9.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ตามแผนประชารัฐ ประจำปี 
2563 

ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม่, 
ศอ.ปส.จ.ชม 

5,619,200.00 - - 5,504,120.00 115,080.00 

9.1 กิจกรรมสนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ ตำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ 

1,087,200.00 - - 992,200.00 95,000.00 

10 โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถ่ิน 

 
2,603,200.00 - - 2,509,170.00 94,030.00 

10.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อให้
ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

660,600.00 - - 646,800.00 13,800.00 

10.2 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ของ 5 อำเภอชายแดน 

ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

271,000.00 - - 257,100.00 13,900.00 

10.3 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอ
ชายแดน 5 อำเภอ 

ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

862,000.00 - - 862,000.00 - 

10.4 กิจกรรมอำนวยการบริหารจัดการและตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง 

ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

250,000.00 - - 200,000.00 50,000.00 

10.5 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว
โดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน 

ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

394,800.00 - - 378,670.00 16,130.00 

10.6 กิจกรรมเสวนาประชาสัมพันธ์การสร้างการ
รับรู้ความเข้าใจผู้นำชุมชน/ผู้นำสตรี/
อาสาสมัคร/กลุ่มพลังมวลชน/สื่อมวลชน และ
องค์กรภาครัฐ การป้องกันการค้ามนุษย์ใน
พื้นที่ตามแนวชายแดน 

ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

164,800.00 - - 164,600.00 200.00 

11 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน 
เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และ
นักท่องเท่ียว 

 
31,931,900.00 23,660,789.15 - 8,271,110.85 - 

11.1 กิจกรรมหลักอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง
หลวง 

 
31,931,900.00 23,660,789.15 - 8,271,110.85 - 

 
1) เสริมถนนสายดอยเต่า - ฮอด ทางหลวง
หมายเลข 1103 ระหว่าง กม.14+975 – 
กม.18+100 ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร  

แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ 
ที่ 1 

16,948,000.00 14,405,800.00 - 2,542,200.00 - 

 
2) ยกระดับและสร้างความปลอดภัยในการ
เดินทางถนนเชียงใหม่ - แม่ออน ทางหลวง
หมายเลข 1317 ตอน ดอนจ่ัน – สันกลาง
ใต้ - ห้วยแก้ว กม.1+000 – กม.4+574 
(เป็นแห่งๆ) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง

แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ 
ที่ 2 

14,983,900.00 9,254,989.15 - 5,728,910.85 - 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

การกันเงิน
เหลื่อมปี (PO) 

(บาท) 

การกันเงิน
เหลื่อมปี 

(CX) (บาท) 

การเบิกจ่าย 
(บาท) 

เหลือจ่าย
ส่งคืน 
(บาท) 

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ – ตำบลต้นเปา 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

12 โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 
 

410,000.00 - - 410,000.00 - 
12.1 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่ 

410,000.00 - - 410,000.00 - 

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความ
สะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ 

 
3,000,000.00 - 3,000,000.00 - - 

13.1 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมโครงสร้าง
พื้นฐาน 

  3,000,000.00 - 3,000,000.00 - - 

 
1) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอส
ฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 
5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 6,400 
ตารางเมตร ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย 5 
จากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมูที่ 3 
บ้านเสาหินถึงลำเหมืองพญาคำ หมู่ที่ 4 บ้าน
สันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ทำการปกครอง
อำเภอเมือง
เชียงใหม่ 

3,000,000.00 - 3,000,000.00 - - 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

 
10,000,000.00 140,000.00 - 9,827,336.06 32,663.94 

 
รวมท้ังหมด 

 
208,716,900.00 120,172,965.16 3,000,000.00 84,733,632.57 810,302.27   

ร้อยละ 100.00 57.58 1.44 40.60 0.39 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว   
รวมงบประมาณ 101,661,117 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว  งบประมาณ 65,255,500 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล  งบประมาณ 22,405,617 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 14,000,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้มีถนนเส้นทางอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและท่องเที่ยว 
 ๒. เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกจากแหล่งท่องเที่ยวและใช้บริการท่องเที่ยว 
 ๔. เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
เป้าหมายโครงการ 
 1. เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
 2. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
 3. นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยจากการเดินทางมากขึ้น 
 4. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ผลผลิต 
 ๑. ถนนเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
 ๒. ทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการบูรณะ 
 ๓. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  
ผลลัพธ์ 
 ๑. มีถนนเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเส้นทาง  
สู่แหล่งท่องเที่ยว 
 ๒. นักท่องเที ่ยวและประชาชนในพื ้นที ่ได้ร ับความสะดวกในการสัญจร มีความปลอดภัยในช ีวิต  
และทรัพย์สิน 
 ๓. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว 
 ๔. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 
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โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ –  
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระยะที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว – พระตำหนัก 
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ กม.4+162 – กม.11+023 (เป็นแห่งๆ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม ่ งบประมาณ 15,916,500 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
หัวหน้าส่วนราชการ นายเอกนรินทร์  จินทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1441 8547 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ –  
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระยะที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 
กม.4+162 – กม.11+023 (เป็นแห่งๆ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 196 ต้น 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
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โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู ่วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร  งบประมาณ 19,949,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายกชกร  โง้วศิริ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1646  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Chiangmai@drr.go.th 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู ่ว ัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร โดยการปรับปรุงและก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด PARA AC 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ มอบให้องค์การบริหารส่วน 
ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ  
 ก่อนดำเนินการ 
 

   
 

 ระหว่างดำเนินการ 
 

   
 

 สิ้นสุดดำเนินโครงการ 
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โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร  งบประมาณ 20,900,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายกชกร  โง้วศิริ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1646  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Chiangmai@drr.go.th 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างถนนลาดยางและขยายผิวจราจรลาดยางชนิด PARA 
AC ขนาดกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ มอบให้มณฑลทหารบกที่ 33  
เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ  
 ก่อนดำเนินการ 
 

   
 

 ระหว่างดำเนินการ 
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โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อยที่ 4 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู ่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยทรายเหลือง อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร  งบประมาณ 8,490,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายกชกร  โง้วศิริ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1646  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Chiangmai@drr.go.th 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที ่ยวน้ำตกห้วยทรายเหลือง อำเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างผิวจราจรชนิด PARA AC ขนาดกว้าง 5.000 เมตร 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ มอบให้อุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท ์เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ 
 ก่อนดำเนินการ 
 

   
 

 ระหว่างดำเนินการ 
 

   
 

 สิ้นสุดดำเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน รวมทั้งก่อสร้างทางเดินลาดของผู้พิการ 
ตลอดแนวเส้นทางของถนนมหิดล และติดตั ้งเสาไฟฟ้าประดับงานประติมากรรมบนสะพานข้าม 
ทางแยกถนนมหิดล ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด ตำบลสุเทพ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม ่ งบประมาณ 22,405,617 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
หัวหน้าส่วนราชการ นายเอกนรินทร์  จินทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1441 8547  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plan_cm2@hotmail.com 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน รวมทั้งก่อสร้างทางเดินลาดของผู้พิการ 
ตลอดแนวเส้นทางของถนนมหิดล และติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับงานประติมากรรมบนสะพานข้ามทางแยกถนนมหิดล 
ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด ตำบลสุเทพ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ทางหลวง
หมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ 
 ก่อนดำเนินการ 

     
 

 ระหว่างดำเนินการ 

     
 

 สิ้นสุดดำเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 14,000,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายกชกร  โง้วศิริ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1646  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Chiangmai@drr.go.th 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานเข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 2.00 เมตร 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมและเช่ือมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ   
งบประมาณ 2,923,920 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ์  ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2637 
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื ่อจัดกิจกรรมการท่องเที ่ยวในการประชาสัมพันธ์การตลาด และสร้างบรรยากาศของการเป็น  
เมืองท่องเที่ยว 
 2. เพื่อให้มแีละสร้างการรับรู้สัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านแบรนด์การท่องเที่ยว 
 3. สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการ ที่พัก ร้านอาหาร จากนักท่องเที่ยวที่มาอยู่  
มากิน ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 4. เป็นประเพณีท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวเมืองไทย
รับรู้ว่ามีงานสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
เป้าหมายโครงการ 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
 2. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
 3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ผลผลิต 
 ๑. ได้กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 2. ได้แบรนด์การท่องเที่ยว 
ผลลัพธ์ 
 ๑. เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาด้านการท่องเที่ยว 
 2. มีการรับรู้ตราประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าแบรนด์ 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ  
 

   
  



- 41 - 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ  รวมงบประมาณ 754,200 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมสร้างฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดำริ   
งบประมาณ 196,200 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นท่ีโครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ำเมืองงาม 
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 558,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา/รวบรวมสายพันธุ์/แหล่งกระจาย/การปลูกพืชเขตหนาว 
 2. ลดพื้นที่เขตกรรมแบบเปิดหน้าดินบนพื้นที่สูง 
 3. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู ้ด้านการปลูกไม้ผลคุณภาพ การปลูกพืชผัก
ปลอดภัย และการแปรรูปและการถนอมอาหารผลผลิตทางการเกษตร 
 4. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถเป็นต้นแบบได้ 
เป้าหมายโครงการ 
 1. รวบรวมอะโวคาโดพันธุ์ดี จำนวน 10 สายพันธุ์ 
 2. รวบรวมพันธุ์พลับ จำนวน 3 สายพันธุ์ 
 3. รวบรวมสายพันธุ์กุหลาบตัดดอก จำนวน 15 สายพันธุ์ 
ผลผลิต 
 1. อะโวคาโดพันธุ์ดี จำนวน 10 สายพันธุ์ 
 2. พันธุ์พลับ จำนวน 3 สายพันธุ์ 
 3. สายพันธุ์กุหลาบตัดดอก จำนวน 15 สายพันธุ์ 
 4. เกษตรกรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ณ พ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ำเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทักษะ เรื ่อง การปลูกไม้ผลคุณภาพ การปลูกผักปลอดภัย  
การแปรรูปและการถนอมอาหารผลผลิตทางการเกษตร 
ผลลัพธ์ 
 ๑. ลดพื้นที่เขตกรรมแบบเปิดหน้าดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน 
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต/รวบรวมสายพันธุ์/กระจายพันธุ์ดีของพืชเมืองหนาว 
 3. เกิดความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนเป้าหมายและมีเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตร 
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โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 
กิจกรรมหลักที ่ 1 กิจกรรมสร้างฐานเรียนรู ้พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญา  
ตามพระราชดำร ิ งบประมาณ 196,200 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2478 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม  
 1. การรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริ 
 2. การฝึกอบรมเกษตรกรในการจัดทำฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาว 
 3. การติดตามและประเมินผล 
 
 

************************* 
 
 
โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์  
ลุ่มน้ำเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 558,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2478 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม  
 1. การส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผลคุณภาพ 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย 
 3. การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที ่ 4 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่  
จังหวัดเชียงใหม ่ รวมงบประมาณ 3,054,600 บาท  
กิจกรรมหลักที ่  1 กิจกรรมวางแผนการขับเคลื ่อนและขยายผลโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 99,350 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   
งบประมาณ 2,413,250 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 542,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
แผนงาน การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา และสามารถขยายผลลงไปสู่พ้ืนที่ได้ 
 2. เพื ่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการน้อมนำแนวทางของศาสตร์พระราชา  
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นท่ี 
 3. เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานการสนองพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบฐานข้อมูล (Data Base) ให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ประชาชนในพื้นที่และที่เกี่ยวข้องได้มีการน้อมนำหลักการของศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดำริฯ 
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อตนเองและสังคม 
 6. เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าหมายโครงการ 
 1. มีการขับเคลื่อนกลไกการทำงาน ส่งเสริมบุคลากร และ/หรือกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนัก น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนการทำงานเพื่อขยายผลไปสู่พื ้นที่
เพ่ือสนองพระราชดำริ ร้อยละ 80 
 2. มีการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบต่างๆ 
อย่างเหมาะสม อย่างน้อย 1 ประเภท และ/หรือ 1 ช่องทาง 
 3. จำนวนของประชาชนในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริจังหวัด
เชียงใหม่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 
 4. มีการดำเนินการติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อย่างน้อย  
2 ครั้ง 
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ผลผลิต 
 1. มีนโยบาย แนวทางการติดตามการดำเนินการขับเคลื ่อนและขยายผลโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ 
 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์พระราชา และน้อมนำไปขยายผลในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
 3. เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เกิดการรับรู้ ตระหนัก และน้อมนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 
 4. เกษตรกรได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ 
ประมง โดยมีขอบเขตการให้บริการเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรประสบในพื้นที ่ และใช้เวลาน้อยในการ
ให้บริการเป็นหลัก ตลอดจนให้ความรู ้ คำแนะนำ และรับปรึกษาปัญหาแก่เกษตรกรตามความต้องการ  
และความจำเป็นของเกษตรกรในพื้นที่ระดับตำบลอย่างพร้อมเพรียง 
 5. ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ผลลัพธ์ 
 ๑. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2. มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในทุกระดับ และดำรงชีพตามแนวทางพระราชดำริ บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มีการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอนุรักษ์/รักษาสิ่งแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 4.เกษตรกรได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขา ได้อย่างรวดเร็ว 
และทันเหตุการณ์ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกาตรประจำตำบลในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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โครงการที ่ 4 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่  
จังหวัดเชียงใหม ่
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม ่ งบประมาณ 99,350 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายชูชีพ  พงษ์ไชย  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2703  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kingproject.cm@gmail.com 
ผลการดำเนินกิจกรรม 
 1. ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน  
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย  คณะที่ปรึกษา 
คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานมิติ 7 ด้าน คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านคุณภาพชีวิต มิติด้านเกษตร 
มิติด้านวิถีชีวิต มิติด้านการศึกษา มิติด้านแหล่งน้ำ และมิติด้านการท่องเที่ยว  
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 
สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์  
คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่
ภาคเหนือ ครั้ง 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ  
 

  
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ภาคเหนือ ครั้ง 1/2563  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ  

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่
 

ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ  

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ่
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ (รา่ง) การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน  

และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการขับเคลื่อนและขยายผล 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 
กิจกรรมหลักที ่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริในพื ้นที่  
จังหวัดเชียงใหม ่ งบประมาณ 2,413,250 บาท 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรสู่การพึ่งพาตนเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
หัวหน้าส่วนราชการ นายถาวร  มีชัย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๗ ตอ่ 20  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ missthiwa@gmail.com 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
หัวหน้าส่วนราชการ นายถาวร  มีชัย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๗ ตอ่ 20  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ missthiwa@gmail.com 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายปรีดา  พรหมดี   
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 8599 ต่อ 23  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scouter.cnx@gmail.com 
กิจกรรมย่อยท่ี 4 กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2478 - 9 ต่อ 19  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Chiangmai@doae.go.th 
ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1. กิจกรรมอบรมเกษตรกรสู่การพึ่งพาตนเอง ดำเนินการจัดการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
การผลิตหม่อนผลสดและการแปรรูปผลผลิตหม่อน เมื ่อวันที ่ 16 – 17 มิถุนายน 2563 และหลักสูตร 
การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเห็ดและการแปรรูปเห็ด เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 
 

     
 

     
 

mailto:missthiwa@gmail.com
mailto:missthiwa@gmail.com
mailto:scouter.cnx@gmail.com
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 2. กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินการร่วมกับ
กองพลทหารราบที่ ๗ ประชาชนในพื้นที่มีการน้อมนำหลักการทรงงานตามพระราชดำริฯ มาใช้ในการดำเนินชีวิต
และการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถส่งเสริมการใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ
และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 

     
 

 3. กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
ดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 - การวางแผนบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยงานทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 – 15 เมษายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลัง 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 - การบูรณาการการขับเคลื ่อนโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ โดยการจัดค่ายสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหน่วยงาน  
ทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน 2 วัน 1 คืน) จำนวน 3 รุ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 - นิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริหน่วยงาน  
ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 หน่วยงานทางการศึกษา 15 สถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่  
17 – 31 สิงหาคม 2563 
 - การสรุปผลการดำเนินงานและการประเมินผล โครงการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และมอบรางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาต้นแบบการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   
เมื่อวันที่ 22 - 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่) 
 

     
 

 
 



- 49 - 
 4. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 2 ครั้ง และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว พันธุ์ไม้ผล)  
 เกษตรกรได้ร ับคำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขา ได้อย่างรวดเร็ว  
และทันเหตุการณ์ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 
กิจกรรมหลักที ่ 3 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริในพื ้นที่  
จังหวัดเชียงใหม ่ งบประมาณ 542,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายชูชีพ  พงษ์ไชย  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2703  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kingproject.cm@gmail.com 
ผลการดำเนินกิจกรรม  
 1. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำโครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ  
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. ประชุมและลงพื ้นที ่ตรวจติดตาม ณ โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื ้นที ่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  
บ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. ประช ุมและลงพื ้นที ่ตรวจติดตาม ณ โครงการฟาร ์มต ัวอย ่างในสมเด ็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิติ์  
พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ  
 

  
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
ตามพระราชดำริหว้ยเมืองงาม เมื่อวันที ่8 - 9 กรกฎาคม 2563  

ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม  
อำเภอแมอ่าย จังหวัดเชียงใหม ่

 

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาชนบท 
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริบ้านแม่ก๋อน อำเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่าง 

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนิีนาถ บา้นดงเย็น  
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 5 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ำ  รวมงบประมาณ 19,012,063 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
แผนงาน การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
วัตถุประสงค ์เพ่ือป้องกันการพังทลายและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ตลิ่งริมลำน้ำ 
เป้าหมายโครงการ จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ือลดการกัดเซาะตลิ่ง 2 แห่ง 
ผลผลิต เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ือลดการกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 2 แห่ง 
ผลลัพธ์ ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งได้รับประโยชน์จากการพัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
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โครงการที่ 5 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ำ  
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างเขื ่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่โป่ง บ้านห้วยอ่าง ม.6 ตำบลแม่โป่ง  
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร  งบประมาณ 6,502,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกูล  ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2733 - 4   
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ก่อสร้างเขื ่อนป้องกันตลิ ่งริมลำห้วยแม่โป่ง บ้านห้วยอ่าง ม.6 ตำบลแม่โป่ง  
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
 
 

************************* 
 
 

โครงการที่ 5 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ำ  
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่ 1) 
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร  งบประมาณ 12,510,063 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกูล  ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2733 - 4   
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่ 1) 
ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 6 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมจัดหาและสนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุนเพ่ือแก้ปัญหาคลองแม่ข่า 
กิจกรรมย่อยที ่ 1 ปรับปรุงคลองแม่ข่าน้อย ระยะที ่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าแดด  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 18,732,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายจรินทร์  คงศรีเจริญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2200 
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น 
และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื ่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ระบบระบายน้ำและระบบผันน้ำต่างๆ ในพื้นที ่ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามศักยภาพลุ่มน้ำ 
 2. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า 
เป้าหมายโครงการ จำนวนปริมาณแหล่งเก็บน้ำ, แหล่งระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง 
ผลผลิต แหล่งน้ำ/แหล่งกักเก็บน้ำได้รับการพัฒนา จำนวน 1 แห่ง 
ผลลัพธ์ มีแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาแก้ไข ที่ดีได้มาตรฐาน 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงคลองแม่ข่าน้อย ระยะที ่ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าแดด  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 2,632.00 เมตร 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะเป็นผู ้ดูแล
บำรุงรักษา 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
รวมงบประมาณ 5,927,500 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 3,944,900 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน   
งบประมาณ 682,600 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 3 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพ้ืนที่การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ 
ปี 2563  งบประมาณ 1,300,000 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น 
และพร้อมในการรับมอืการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพชุมชน ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหาหมอกควัน 
เป้าหมายโครงการ จำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง 13 วัน 
ผลผลิต จำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง 
ผลลัพธ์ จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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โครงการที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่   
งบประมาณ 3,944,900 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายนรินทร์  ประทวนชัย   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2725 
ผลการดำเนินกิจกรรม  
 ๑. การจัดการไฟป่า ตามมาตรการป้องกันเพ่ือลดปัญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่โล่ง
ในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

     
 

 2. การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า 
 

     
 

 3. การจัดจั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 4. การบริหารจัดการ อำนวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานด้านมลพิษหมอกควัน
ไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

     
 

 5. การประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ 
 

   
 

 6. การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล 
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โครงการที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
อย่างยั่งยืน  งบประมาณ 682,600 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
หัวหน้าส่วนราชการ นายกมล  นวลใย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 1758 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประสานงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที ่ ในการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา  
หมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน 
 
 

************************* 
 
 
โครงการที่ 7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที ่การเกษตร 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563  งบประมาณ 1,300,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2478 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม  
 1. การสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชผสมผสานด้วยฐานข้อมูลสนับสนุนเชิงวิชาการ 
 2. การสร้างชุดข้อมูลความรู ้ทางวิชาการเพื ่อจัดการเชิงพื ้นที ่นำไปสู ่การสร้างกลไกความร่วมมือ  
ในการจัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า 
 3. การออกแบบวางผังชุมชนด้วยการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน เพื่อพร้อมรับฝุ่นควันในห้วงเวลาวิกฤต  
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
 4. การประชาสัมพันธ์ การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 8 โครงการส่ิงแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  รวมงบประมาณ 2,000,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายผสมผสาน บ้านหัวเมืองงาม บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงามเหนือ 
บ้านเมืองงามใต้ จำนวน 100 ตัว  งบประมาณ 500,000 บาท  
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายผสมผสาน บ้านหัวเมืองงาม บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงามเหนือ 
บ้านเมืองงามใต้ จำนวน 100 ตัว  งบประมาณ 300,000 บาท  
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ปลูกป่า จำนวน 97 ไร่  งบประมาณ 500,000 บาท  
กิจกรรมย่อยท่ี 4 ปลูกหวาย จำนวน 200 ไร่  งบประมาณ 700,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
หัวหน้าส่วนราชการ นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 6100 
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น 
และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
ในเขตเมืองเชียงใหม ่
  2. เพ่ือให้เขตเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว 
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤต ให้
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเข้ามามีส ่วนร่วมในการป้องกันดูแลร ักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม  1. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบผสมผสาน จำนวน 100 ตัว 
    2. ก่อสร้างฝายดักตะกอน โดยใช้กล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) จำนวน 20 ตัว 
    3. ปลูกป่าใช้สอย จำนวน 97 ไร่ 
    4. ปลูกหวาย จำนวน 2 พ้ืนที่ๆ ละ 100 ไร่ รวม 200 ไร่ 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม 
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ  
 

      



- 59 - 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน   
รวมงบประมาณ 6,706,400 บาท 
กิจกรรมหลักท่ี 1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนประชารัฐ ประจำปี 2563 
งบประมาณ 5,619,200 บาท  
กิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมสนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์  งบประมาณ 1,087,200 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
แผนงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื ่อควบคุมและลดปัญหายาเสพติดให้มีความต่อเนื ่องและมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 
 2. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด จนถึงระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เฝ้าระวัง ป้องกันบำบัดและปราบปรามจนสามารถและควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน 
 3. เพื ่อลดจำนวนผู ้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติดในพื้นที ่ โดยนำเข้าสู ่กระบวนการบำบัดรักษาที ่มีมาตรฐาน  
และมีความเหมาะสมกับสภาพการใช้สารเสพติด 
เป้าหมายโครงการ 
 1. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เด็กและเยาวชนในและนอกสถานศึกษา แรงงานในสถานประกอบการ  
มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการ
ป้องกันยาเสพติด ตลอดถึงมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื ้นที่ตอนในของประเทศ ทำลายเครือข่ายการค้าและองค์กร
อาชญากรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด และทำลายแหล่งผลิต 
 3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพบำบัดที่มีมาตรฐานและมีความ
เหมาะสม 
ผลผลิต 1. ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุ่มประชากร และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
 2. ลดจำนวนผู ้เสพ/ผู ้ต ิดยาเสพติดในพื ้นที ่ โดยนำเข้าส ู ่กระบวนการบำบัดรักษาที ่ม ีมาตรฐาน  
และมีความเหมาะสมกับสภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
 3. ลดปริมาณการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนสู่พ้ืนที่ตอนใน 
 4. ครอบครัวและชุมชน หน่วยงานภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำ
ผิดคดียาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกัน 
ผลลัพธ์ 1. สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
 2. ผู้เสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้ 
 3. ประชาชนทราบถึงโทษของยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
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โครงการที่ 9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนประชารัฐ 
ประจำปี 2563  งบประมาณ 5,619,200 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายวีระพันธ์  ดีอ่อน  ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5389 0138 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม  
 1. การจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2. การสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด 
 3. การพัฒนาศักยภาพและเพิ ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ระดับจังหวัด 
 4. การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อำเภอ 
 5. การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มนักเรียนในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 6. การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ระดับจังหวัด/อำเภอ 
 
 

************************* 
 
 
โครงการที่ 9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน 
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์  งบประมาณ 1,087,200 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ พลตำรวจตรี พิเชษฐ  จีระนันตสิน  ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 06 2309 2069 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม  
 1. การสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่บ้านห้วยส้าน 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด  
ในพ้ืนที่อำเภอแม่อาย 
 3. กิจกรรมล้างบ้าน ล้างใจ ต้านภัยยาเสพติด 
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โครงการที่ 10 โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์  
กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น  รวมงบประมาณ 2,603,200 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้
และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  งบประมาณ 660,600 บาท  
กิจกรรมหลักที ่ 2 กิจกรรมเชื ่อมความสัมพันธ์ก ับประเทศเพื ่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์  
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ของ 5 อำเภอชายแดน  งบประมาณ 271,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอชายแดน  
5 อำเภอ  งบประมาณ 862,000 บาท  
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมอำนวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง  งบประมาณ 250,000 บาท  
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติด  
ตามแนวชายแดน  งบประมาณ 394,800 บาท  
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมเสวนาประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจผู้นำชุมชน/ผู้นำสตรี/อาสาสมัคร/
กล ุ ่มพลังมวลชน/ส ื ่อมวลชน และองค์กรภาคร ัฐ การป้องกันการค้ามนุษย ์ในพื ้นที ่ตามแนวชายแดน    
งบประมาณ 164,800 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
แผนงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน  
ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง  
ชุมชนเสริมสร้างระบบป้องกันตนเอง มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ 
 3. เพ่ือให้ผู้นำชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง 
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่เข้มแข็ง  
บนพื้นฐานกระบวนความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก 
เป้าหมายโครงการ 
 1. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของผู้นำชุมชนด้านความม่ันคงในพื้นที่ชายแดนที่ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ 
และการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ร้อยละ 60 
 2. จำนวนกิจกรรมที่เพ่ิมข้ึนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 60 
 3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนที่ผ่านการฝึกอบรม การป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ร้อยละ 60 
 4. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของมวลชนผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน ที่ผ่านการฝึกอบรมประสิทธิภาพ  
ด้านการข่าว ร้อยละ 60 
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ผลผลิต 
 1. เจ้าหน้าที ่ด ้านความมั ่นคงตามแนวชายแดนที่ ผ่านการฝึกอบรม การป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
ด้านความมั่นคง 
 2. มวลชนผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน ที่ผ่านการฝึกอบรมประสิทธิภาพด้านการข่าว 
ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคง  
โดยเกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นท่ีกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 2. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ตระหนักรู้ว่า
ภัยด้านความม่ันคงเป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม 
 3. มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
และประชาชนในพื้นท่ี ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 4. เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน จากการ
ร่วมคิดร่วมทำซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม  
 1. พัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2. เชื ่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื ่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ของ 5 อำเภอชายแดน   
 3. ฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่อำเภอชายแดน 5 อำเภอ 
 4. อำนวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง 
 5. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน 
 6. เสวนาประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจผู้นำชุมชน/ผู้นำสตรี/อาสาสมัคร/กลุ่มพลังมวลชน/
สื่อมวลชน และองค์กรภาครัฐ การป้องกันการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่  11 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื ่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่  
และนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวง  รวมงบประมาณ 31,931,900 บาท  
ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
แผนงาน ความปลอดภัยทางถนน 
วัตถุประสงค ์
 1. การสัญจรบนถนนของจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและเป็นเมืองต้นแบบด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนน 
 2. นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้เส้นทางสัญจรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง 
 4. ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน 
 5. เพื ่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเร ื ่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 6. เพ่ือประหยัดงบประมาณของรัฐในการเยียวยาผู้เสียหายและแก้ไขปัญหาการจราจร 
 7. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ 
เป้าหมายโครงการ 
 1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
 2. การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรือไม่เกิดขึ้น 
 3. ผู้ใช้ทางได้รับความปลอดภัยจากการใช้ทาง 
ผลผลิต 
 1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
 2. การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรือไม่เกิดขึ้น 
 3. ผู้ใช้ทางได้รับความปลอดภัยจากการใช้ทาง 
ผลลัพธ์ 
 1. จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
 2. ลบภาพลักษณ์ของจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุอันดับต้นของประเทศไทย 
 3. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
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โครงการที ่ 11 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื ่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่  
และนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวง 
กิจกรรมย่อยที่ 1 เสริมถนนสายดอยเต่า - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 ระหว่าง กม.14+975 – 
กม.18+100 ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร  งบประมาณ 16,948,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 
หัวหน้าส่วนราชการ นายสิทธาฤทธิ์  ปรีดานนท์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 8700  
แนวทางการดำเนินกิจกรรม เสริมถนนสายดอยเต่า - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 ระหว่าง กม.14+975 – 
กม.18+100 ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
 
 

************************* 
 
 
โครงการที ่ 11 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื ่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่  
และนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมหลักอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวง 
กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางถนนเชียงใหม่ - แม่ออน ทางหลวง
หมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น – สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว กม.1+000 – กม.4+574 (เป็นแห่งๆ) 
ตำบลท่าศาลา อำเภอเม ืองเช ียงใหม่ จ ังหว ัดเช ียงใหม่ – ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง  
จังหวัดเชียงใหม ่ งบประมาณ 14,983,900 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
หัวหน้าส่วนราชการ นายเอกนรินทร์  จินทะวงค ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1441 8547 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ยกระดับและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางถนนเชียงใหม่ - แม่ออน ทางหลวง
หมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น – สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว กม.1+000 – กม.4+574 (เป็นแห่งๆ) ตำบลท่าศาลา 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ – ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 จะเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา 
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แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 12 โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการจัดทำแปลงเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
งบประมาณ 410,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2478  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chiangmai@doae.go.th 
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
แผนงาน การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสู่ประชาชน  
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได ้
เป้าหมายโครงการ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตามโครงการรอยเท้าพ่อ สามารถนำไปใช้
ประกอบอาชีพได้ 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้เพ่ิมจากการดำเนินโครงการ 
ผลผลิต ๑. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
ผลลัพธ์ ๑. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกา ร 
ดำเนินชีวิตได้ 
 2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู ้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้จากการดำเนินงาน
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม  
 1. การจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผัก การผลิตสารชีวภัณฑ์ และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
 2. การจัดทำแปลงเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย (ไข่ไก่อารมณ์ดี) 
ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ  
 

      

mailto:chiangmai@doae.go.th


- 66 - 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Final Report) 
 

โครงการที่ 13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
ในการผลิต และการประกอบธุรกิจ 
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมโครงสร้างพื้นฐาน 
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  
ซอย 5 จากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมูที่ 3 บ้านเสาหินถึงลำเหมืองพญาคำ หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง  
ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ 3,000,000 บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการ นายสราวุฒิ  วรพงษ์  ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองเชียงใหม ่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1016 
ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล 
แผนงาน การส ่งเสร ิมและพัฒนาศ ักยภาพโครงสร ้างพ ื ้นฐาน และสิ ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต  
และการประกอบธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาระบบการขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตผลผลิต 
ทางด้านการเกษตรและการลงทุนในพ้ืนที่ 
เป้าหมายโครงการ เส้นทางการคมนาคมขนส่งได้รับการปรับปรุง และพัฒนา 1 เส้นทาง 
ผลผลิต มีเส ้นทางการคมนาคม ขนส่ง ที ่ม ีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตผลผลิต  
ทางด้านการเกษตรและการงทุนในพ้ืนที่ 
ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ลดอุบัติเหตุ 
อีกทั้งประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษาสายทางได้ในระยะยาวและยั่งยืน พร้อมทั้งขยายตลาดการจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร  
ขนาดกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร 
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย 5 จากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง หมูที่ 3 บ้านเสาหินถึงลำเหมืองพญาคำ หมู่ที่ 4 
บ้านสันป่าเลียง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จะเป็นผู้ดูแล
บำรุงรักษา 
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คณะผู้จัดทำ 
 

  คณะที่ปรึกษา 
 

 1. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. นายวิรุฬ  พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. นายคมสัน  สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 4. นายรัฐพล  นราดิศร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 5. นายศรัณยู  มีทองคำ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
  คณะผู้จัดทำ 

 

 1. นายศเนติ  จิรภาสอังกูร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
       เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วแสนเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 3. นางสาวจิดาภา ป้อมป้อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 4. นางสาวชนัญญา ใหญ่พงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 5. นางสาวกิ่งแก้ว เพ็ญศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 6. นายธีระพงษ์  คาวี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 7. นายภฤศ  จิโนวรรณ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 8.นางสาวชนินาถ สิทธิหล่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 9. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคำ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 10. นางธมลศวรรณ ชีวรัตนพงษ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 11. นายกิตติพงษ์ ปาลีกุย   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 


