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 รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำาเนินโครงการตามแผน

ปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามภารกิจหน้าที่

ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหภาค

และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   และการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี

ของจังหวัดเชียงใหม่  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 จังหวัดเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์

ต่อส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์

แก่ประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

          จังหวัดเชียงใหม่

          กันยายน 2564
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1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
 - ข้อมูลด้านกายภาพ
 - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 - ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง
 - ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

2. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหภาคและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 - นโยบายรัฐบาล
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 - แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565)
 - แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

3. การดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดเชียงใหม่ 
   ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
 - การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม 
          สุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น
 - การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
          และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
 - การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ 
          เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
          (SMS & Medicopolis : Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis)
   ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ
 - การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
          โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา
 - การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
          และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 - การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
          ของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ทำ�เนียบผู้บริห�ร

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายสำาเริง  ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล  นราดิศร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวีระพันธ์  ดีอ่อน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
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	 บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร
 จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในหลายด้านที่ส่งผลให้จังหวัดมีความโดนเด่น อาทิ เส้นทางคมนาคมที่สะดวก

สามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สถานที่

ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและสุขภาพ สินค้าทางการเกษตร พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว

ที่โดดเด่นและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์

แบบล้านนา ที่จะสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity)

เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่

และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน การเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

โดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา

 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดเชียงใหม่

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) จำานวน 16 โครงการ งบประมาณ 331,617,200 บาท

โดยงบประมาณส่วนใหญ่มุ่งเน้นโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ จำานวน 230,700,319 บาท

(69.57%) รองลงมาคือ โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำานวน 50,898,600 บาท

(15.35%) โครงการพัฒนาด้านสังคม จำานวน 19,142,600 บาท (5.47%) โครงการพัฒนาด้านเกษตร 

จำานวน 8,512,400 บาท (2.57%) โครงการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบจำานวน 8,193,981 บาท

(2.47%) โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน จำานวน 4,169,300 บาท (1.26%) และค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำานวน 10,000,000 บาท (3.02%) โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จำานวน

329,799,949.79 บาท (99.45%)

 การดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น

มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

จำานวน 15 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

ท้องถิ่น จำานวน 7 กิจกรรม ด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน มีการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดินโดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำานวน 3 แห่ง การจัดหาและ

พัฒนาแหล่งน้ำาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว จำานวน 7 กิจกรรม และกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จำานวน 5 กิจกรรม ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละมิติการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนา

ประเทศ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

ง
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 จงัหวัดเชียงใหม่
 (คำ�เมือง :        เจียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ่งท�งภ�คเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประม�ณ 

20,107 ต�ร�งกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประช�กรร�ว 1.77 ล้�นคน ม�กเป็นอันดับ 5

ของประเทศ ในจำ�นวนนี้เป็นประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในเขตเมืองและช�นเมืองร�ว 960,000 คน 

 จังหวัดเชียงใหม่มีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทย รองจ�กกรุงเทพมห�นคร

มีประช�กรในเขตเมืองและช�นเมือง 960,906 คน (พ.ศ. 2553) จังหวัดเชียงใหม่แบ่งก�รปกครองออกเป็น

25 อำ�เภอ โดยมีอำ�เภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กล�งของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีก�รจัดตั้งอำ�เภอกัลย�ณิวัฒน�

เป็นอำ�เภอลำ�ดับที่ 25 ของจังหวัด และลำ�ดับที่ 878 ของประเทศ 

 จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศ�สตร์อันย�วน�น เคยเป็นเมืองหลวงของอ�ณ�จักรล้�นน�แต่โบร�ณ มี “คำ�เมือง”

เป็นภ�ษ�ท้องถิ่น  มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัวทั้งด้�นประเพณี วัฒนธรรม  และมีแหล่งท่องเที่ยวจำ�นวนม�ก

โดยเริ่มว�งตัวเป็นนครสร้�งสรรค์  และได้รับก�รประก�ศเป็นเมืองสร้�งสรรค์ของโลกท�งด้�นหัตถกรรม

และศิลปะพื้นบ้�น เมื่อปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันกำ�ลังพิจ�รณ�สมัครเมืองมรดกโลกจ�กองค์ก�รยูเนสโก 

7 

จังหวัดเชียงใหม่ (ค าเมือง :  เจียงใหม) เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรราว 1.77 
ลานคน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจ านวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองและชานเมืองราว 
960,000 คน 

จังหวัดเชียงใหมมีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญอันดับที่สองของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร มี
ประชากรในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน (พ.ศ. 2553) จังหวัดเชียงใหมแบงการปกครองออกเป็น 25 
อ าเภอ โดยมีอ าเภอเมืองเชียงใหมเป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
เป็นอ าเภอล าดับที่ 25 ของจังหวัด และล าดับที่ 878 ของประเทศ  

จังหวัดเชียงใหมมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลานนาแตโบราณ มี "ค า
เมือง" เป็นภาษาทองถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งดานประเพณีวัฒนธรรม และมีแหลงทองเที่ยวจ านวนมาก 
โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสรางสรรค์ และไดรับการประกาศเป็นเมืองสรางสรรค์ของโลกทางดานหัตถกรรมและ
ศิลปะพ้ืนบาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันก าลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก  
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	 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

 เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปร�กฏในตำ�น�นว่� “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” 

เป็นร�ชธ�นีของอ�ณ�จักรล้�นน�ไทยม�ตั้งแต่พญ�ย�มังร�ยได้ทรงสร้�งขึ้น 

เมื่อ พ.ศ. 1839 ซึ่งมีอ�ยุครบ 725 ปี ในปี พ.ศ. 2564 และเมืองเชียงใหม่

ได้มีวิวัฒน�ก�รสืบเนื่องกันม�ในประวัติศ�สตร์ตลอดม� เชียงใหม่มีฐ�นะเป็น

นครหลวงอิสระปกครองโดยกษัตริย์ร�ชวงศ์มังร�ย ประม�ณ 261 ปี (ระหว่�ง 

พ.ศ. 1839 - 2100) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกร�ชให้แก่กษัตริย์พม่�

ชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองของพม่�น�นร่วมสองร้อยปี จนถึง

สมัยพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�ต�กสินมห�ร�ช และพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�

จุฬ�โลกมห�ร�ชได้ทรงช่วยเหลือล้�นน�ไทยภ�ยใต้ก�รนำ�ของพระย�ก�วิละ

และพระย�จ่�บ้�นในก�รทำ�สงคร�มขับไล่พม่�ออกจ�กเชียงใหม่และเมืองเชียงแสน

ได้สำ�เร็จ พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ชสถ�ปน�พระย�ก�วิละ

เป็นเจ้�เมืองเชียงใหม่ ในฐ�นะเมืองประเทศร�ชของกรุงเทพมห�นครและมีเชื้อส�ย

ของพระย�ก�วิละ ซึ่งเรียกว่�ตระกูลเจ้�เจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองลำ�พูน

และลำ�ป�ง สืบต่อม�จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�

เจ้�อยู่หัวฯ   ได้โปรดให้ปฏิรูปก�รปกครองหัวเมืองประเทศร�ชได้ยกเลิก

ก�รมีเมืองประเทศร�ชในภ�คเหนือ จัดตั้งก�รปกครองแบบมณฑลเทศ�ภิบ�ล

เรียกว่�มณฑลพ�ยัพ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว

ได้ปรับปรุงก�รปกครองเป็นแบบจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีฐ�นะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา
ของจังหวัดเชียงใหม่

สัญลักษณ์
จังหวัดเชียงใหม่

• ตราประจำาจังหวัด

 รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว คว�มหม�ย 

ช้างเผือก หม�ยถึง ช้�งที่เจ้�ผู้ครองนครเชียงใหม่นำ�ทูลเกล้�ถว�ยแด่พระบ�ทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัย และได้ขึ้นระว�งเป็นช้�งเผือกเอกในรัชก�ลของพระองค์

เรือนแก้ว หม�ยถึง ดินแดนที่พระพุทธศ�สน�ได้ม�ตั้งมั่นเจริญรุ่งเรือง ที่สำ�คัญ

เคยเป็นสถ�นที่สำ�หรับทำ�สังค�ยน�  (คือก�รชำ�ระตรวจสอบคว�มถูกต้อง) 

พระไตรปิฎก เมื่อปี พ.ศ. 2020 ในสมัยพระเจ้�ติโลกร�ชวงศ์มังร�ย

•	ต้นไม้ประจำาจังหวัด															•	ดอกไม้ประจำาจังหวัด

  “ต้นทองกว�ว”                   “ดอกทองกว�ว”

•	คำาขวัญจังหวัดเชียงใหม่

“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำาค่านครพิงค์”
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1.1	ลักษณะทางกายภาพ

 ที่ตั้ง

 จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ท�งทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศ�เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศ�

ตะวันออก สูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�งประม�ณ 1,027 ฟุต 310 เมตร ห่�งจ�กกรุงเทพมห�นคร 696

กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้�งที่สุดจ�กทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้�งประม�ณ 138 กิโลเมตร และส่วนที่ย�วที่สุด

คือ จ�กทิศเหนือถึงทิศใต้ ย�วประม�ณ 320 กิโลเมตร (ย�วม�กที่สุดของประเทศ)

 ขนาดพื้นที่และอาณาเขต

  1) ขน�ดพื้นที่

  จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประม�ณ 20,107.057 ต�ร�งกิโลเมตร หรือประม�ณ 12,566,911 ไร่ 

มีขน�ดใหญ่ เป็นอันดับ 1 ของภ�คเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจ�กจังหวัดนครร�ชสีม� จำ�แนกเป็น

พื้นที่ป่�ไม้ 8,755,504 ไร่ (69.67%) พื้นที่ท�งก�รเกษตร 2,980,973 ไร่ (23.74%) และพื้นที่อยู่อ�ศัยและอื่นๆ

830,434 ไร่ (6.59%)

  2) อ�ณ�เขตติดต่อ

  ทิศเหนือ ติดรัฐฉ�น ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม� 

    (The Republic of the Union of Myanmar)

  ทิศใต ้  ติดอำ�เภอส�มเง� อำ�เภอแม่ระม�ด อำ�เภอท่�สองย�ง จังหวัดต�ก 

  ทิศตะวันออก ติดอำ�เภอแม่ฟ้�หลวง อำ�เภอเมืองเชียงร�ย อำ�เภอแม่สรวย อำ�เภอเวียงป่�เป้�

จังหวัดเชียงร�ย, อำ�เภอเมืองป�น อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง จังหวัดลำ�ป�ง, อำ�เภอบ้�นธิ อำ�เภอเมืองลำ�พูน อำ�เภอป่�ซ�ง

อำ�เภอเวียงหนองล่อง อำ�เภอบ้�นโฮ่ง อำ�เภอลี้ จังหวัดลำ�พูน

  ทิศตะวันตก ติดอำ�เภอป�ย อำ�เภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำ�เภอขุนยวม อำ�เภอแม่ล�น้อย 

อำ�เภอแม่สะเรียง อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.2	ลักษณะภูมิประเทศ

 พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภ�พพื้นที่เป็นภูเข�และป่�ละเม�ะ  มีที่ร�บอยู่ตอนกล�ง

ต�มสองฟ�กฝั่งแม่น้ำ�ปิงมีภูเข�สูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” มีคว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง

ประม�ณ 2,565 เมตร  นอกจ�กนี้ยังมีดอยอื่นๆ  ที่มีคว�มสูงรองลงม�อีกหล�ยแห่ง  เช่น ดอยผ้�ห่มปก

(คว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงด�ว (คว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง

2,170 เมตร) ดอยสุเทพ (คว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง 1,601 เมตร) สภ�พพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือพื้นที่ภูเข� คิดเป็นพื้นที่ประม�ณ 80% ของพื้นที่จังหวัดเป็นพื้นที่ป่�ต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร

ไม่เหม�ะต่อก�รเพ�ะปลูก และพื้นที่ร�บลุ่มน้ำ�และที่ร�บเชิงเข� ทอดตัวในแนวเหนือ - ใต้ ได้แก่ ที่ร�บลุ่มน้ำ�

ส�ละวิน ลุ่มน้ำ�กก-โขง และลุ่มน้ำ�ปิงเป็นพื้นที่ที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์เหม�ะสมต่อก�รเกษตร

	 ข้อมูลด้านกายภาพ
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1.3	ลักษณะภูมิอากาศ
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภ�พอ�ก�ศค่อนข้�งเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศ�

เซลเซียส โดยมีค่�อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศ�เซลเซียส อุณหภูมิต่ำ�สุดเฉลี่ย 20.1 องศ�เซลเซียส มีปริม�ณ

น้ำ�ฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200  มิลลิเมตร  สภ�พภูมิอ�ก�ศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภ�ยใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด

คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งภูมิอ�ก�ศออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ 

  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กล�งเดือนพฤษภ�คมถึงเดือนตุล�คม

  ฤดูหน�ว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยนถึงกล�งเดือนกุมภ�พันธ์

  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ถึงกล�งเดือนพฤษภ�คม

1.4	การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
 จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเข�และที่ร�บเชิงเข� โดยมีพื้นที่รวมประม�ณ 20,107.057 

ต�ร�งกิโลเมตร หรือประม�ณ 12,566,911 ไร่ จำ�แนกประเภทก�รใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
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1.5	การคมนาคม
 การคมนาคมทางบก
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(ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้�ท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข 32 (ถนนส�ยเอเชีย) ผ่�นจังหวัดอยุธย� อ่�งทอง นครสวรรค์

แล้วใช้ท�งหลวงหม�ยเลข 1 ผ่�นจังหวัดลำ�ป�ง แยกซ้�ย ผ่�นจังหวัดลำ�พูนจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ นอกจ�กนี้

จังหวัดเชียงใหม่ยังมีเส้นท�งคมน�คมท�งบกที่เชื่อมต่อกับเส้นท�ง R3A สู่ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งช่วยสร้�งโอก�ส

ท�งเศรษฐกิจให้แก่ประช�ชนในพื้นที่อย่�งม�ก

  2) รถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟส�ยกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และรถไฟส�ยนครสวรรค์ - เชียงใหม่ 
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และสน�มบินดอนเมือง ต�มลำ�ดับ ปัจจุบันท่�อ�ก�ศย�นเชียงใหม่มีก�รให้บริก�รส�ยก�รบินทั้งภ�ยในประเทศ

และระหว่�งประเทศ โดยส�ยก�รบินที่ให้บริก�รภ�ยในประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 7 ส�ยก�รบิน ให้บริก�รใน 11 เส้นท�ง
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

2.1	ภาพรวมเศรษฐกิจ

 ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่� 259,026 ล้�นบ�ท โดยเพิ่มขึ้นจ�ก 

ปี พ.ศ. 2561 จำ�นวน 12,173 ล้�นบ�ท เป็นลำ�ดับที่ 12 ของประเทศ และลำ�ดับที่ 1 ของภ�คเหนือ ในขณะที่

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่� 143,638 บ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี พ.ศ. 2561

จำ�นวน 6,864 บ�ท  เป็นลำ�ดับที่ 27 ของประเทศ  และลำ�ดับที่ 3 ของภ�คเหนือ  รองจ�กจังหวัดลำ�พูน

และจังหวัดกำ�แพงเพชร 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
(พ.ศ. 2558 – 2562)

ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (พ.ศ. 2559 - 2562)

2.2	โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 ส�ม�รถจำ�แนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

แยกต�มภ�คก�รผลิตและแยกต�มร�ยส�ข�ก�รผลิต โดยโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่นั้นขึ้นอยู่

กับก�รผลิตภ�คบริก�ร คิดเป็นร้อยละ 70.5 มูลค่�รวม 182,687 ล้�นบ�ท ซึ่งส�ข�ก�รผลิตที่มีบทบ�ทสำ�คัญ

ต่อเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ ส�ข�เกษตรกรรม ก�รป่�ไม้ และก�รประมง (19.2%) รองลงม� คือ 

ส�ข�ก�รข�ยส่งและก�รข�ยปลีก ก�รซ่อมย�นยนต์และจักรย�นยนต์ (13.9%) และส�ข�ที่พักแรมและบริก�ร

ด้�นอ�ห�ร (9.4%) ต�มลำ�ดับ
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จาก ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 12,173 ลานบาท เป็นล าดับที่ 12 ของประเทศ และล าดับที่ 1 ของภาคเหนือ 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลคา 143,638 บาท เพ่ิมข้ึน
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จังหวัดล าพูน และจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (พ.ศ. 2558 – 2562) 

รายการ ปี พ.ศ. 
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP)  
ณ ราคาประจ าปี (หนวย : ลานบาท) 

206,958 227,207 234,970 246,853 259,026 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัตอหัว 
(GPP Per capital) (หนวย : บาท) 

116,365 127,126 130,828 136,774 143,638 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 

ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
รายการ ปี พ.ศ. 
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ปี พ.ศ. 
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ปี พ.ศ. 
2562 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัด 
(GPP) ณ ราคาประจ าปี (หนวย : ลานบาท) 

+9.78 +3.42 +5.06 +4.93 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดตอหัว  
(GPP Per capital) (หนวย : บาท) 

+9.25 +2.91 +4.54 +5.02 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 
 2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ในปี พ.ศ. 2562 สามารถจ าแนกไดเป็น 2 
ประเภท ไดแก แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหมนั้นขึ้นอยูกับการผลิตภาคบริการ คิดเป็นรอยละ 70.5 มูลคารวม 182,687 ลานบาท ซึ่งสาขาการ
ผลิตที่มีบทบาทส าคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม การปุาไม และการประมง 
(19.2%) รองลงมา คือ สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต์และจักรยานยนต์ (13.9%) และ
สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร (9.4%) ตามล าดับ 
 
 2.3 เศรษฐกิจรายสาขาที่ส าคัญของจังหวัด 
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัตอหัว 
(GPP Per capital) (หนวย : บาท) 

116,365 127,126 130,828 136,774 143,638 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 

ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
รายการ ปี พ.ศ. 

2559 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัด 
(GPP) ณ ราคาประจ าปี (หนวย : ลานบาท) 

+9.78 +3.42 +5.06 +4.93 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดตอหัว  
(GPP Per capital) (หนวย : บาท) 

+9.25 +2.91 +4.54 +5.02 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 
 2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ในปี พ.ศ. 2562 สามารถจ าแนกไดเป็น 2 
ประเภท ไดแก แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหมนั้นขึ้นอยูกับการผลิตภาคบริการ คิดเป็นรอยละ 70.5 มูลคารวม 182,687 ลานบาท ซึ่งสาขาการ
ผลิตที่มีบทบาทส าคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม การปุาไม และการประมง 
(19.2%) รองลงมา คือ สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต์และจักรยานยนต์ (13.9%) และ
สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร (9.4%) ตามล าดับ 
 
 2.3 เศรษฐกิจรายสาขาที่ส าคัญของจังหวัด 
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 
 2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
  ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหมมีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลคา 259,026 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้น
จาก ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 12,173 ลานบาท เป็นล าดับที่ 12 ของประเทศ และล าดับที่ 1 ของภาคเหนือ 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2562 มีมูลคา 143,638 บาท เพ่ิมข้ึน
จากปี พ.ศ. 2561 จ านวน 6,864 บาท เป็นล าดับที่ 27 ของประเทศ และล าดับที่ 3 ของภาคเหนือ รองจาก
จังหวัดล าพูน และจังหวัดก าแพงเพชร 
 
ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (พ.ศ. 2558 – 2562) 

รายการ ปี พ.ศ. 
2558 

ปี พ.ศ. 
2559 

ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั (GPP)  
ณ ราคาประจ าปี (หนวย : ลานบาท) 

206,958 227,207 234,970 246,853 259,026 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดัตอหัว 
(GPP Per capital) (หนวย : บาท) 

116,365 127,126 130,828 136,774 143,638 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 

ตารางแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
รายการ ปี พ.ศ. 

2559 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัด 
(GPP) ณ ราคาประจ าปี (หนวย : ลานบาท) 

+9.78 +3.42 +5.06 +4.93 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมจังหวัดตอหัว  
(GPP Per capital) (หนวย : บาท) 

+9.25 +2.91 +4.54 +5.02 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
 
 2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ในปี พ.ศ. 2562 สามารถจ าแนกไดเป็น 2 
ประเภท ไดแก แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหมนั้นขึ้นอยูกับการผลิตภาคบริการ คิดเป็นรอยละ 70.5 มูลคารวม 182,687 ลานบาท ซึ่งสาขาการ
ผลิตที่มีบทบาทส าคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม การปุาไม และการประมง 
(19.2%) รองลงมา คือ สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต์และจักรยานยนต์ (13.9%) และ
สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร (9.4%) ตามล าดับ 
 
 2.3 เศรษฐกิจรายสาขาที่ส าคัญของจังหวัด 
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

2.3	เศรษฐกิจรายสาขาที่สำาคัญของจังหวัด

 ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ

  1) สินค้�และบริก�รท�งก�รท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่มีสถ�นที่ท่องเที่ยว/รูปแบบกิจกรรม

ก�รท่องเที่ยวที่หล�กหล�ย มีร้�นอ�ห�ร โรงแรม บูติค รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงจำ�นวนม�ก จึงเป็นจุดดึงดูด

นักท่องเที่ยวทั้งช�วไทยและช�วต่�งประเทศ จนทำ�ให้เชียงใหม่กล�ยเป็นเมืองท่องเที่ยวสำ�คัญระดับโลก

  2) ข้อมูลจำ�นวนนักท่องเที่ยว  ในปี  พ.ศ. 2563  มีนักท่องเที่ยวเดินท�งเข้�ม�เชียงใหม่

จำ�นวน 6,007,763 คน ลดลงจ�กปี พ.ศ. 2562 ในช่วงเวล�เดียวกัน เท่�กับร้อยละ -46.19 แยกเป็นช�วไทย 

5,443,027 คน (-29.23%) และช�วต่�งประเทศ 564,736 คน (-83.74%) โดยมีค่�เฉลี่ยอัตร�ก�รเติบโต

ของจำ�นวนนักท่องเที่ยว รวม 5 ปี เท่�กับร้อยละ -5.45 ร�ยละเอียดดังนี้
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  2.3.1 ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
   1) สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหมมีสถานที่ทองเที่ยว/
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีรานอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียง
จ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จนท าใหเชียงใหมกลายเป็นเมือง
ทองเที่ยวส าคัญระดับโลก 
   2) ข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2563 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
เชียงใหม จ านวน 6,007,763 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน เทากับรอยละ -46.19 แยกเป็น
ชาวไทย 5,443,027 คน (-29.23%) และชาวตางประเทศ 564,736 คน (-83.74%) โดยมีคาเฉลี่ยอัตราการ
เติบโตของจ านวนนักทองเที่ยว รวม 5 ปี เทากับรอยละ -5.45 รายละเอียดดังนี้ 

ปี รวม (ล้านคน) ร้อยละ ไทย (ล้านคน) ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านคน) ร้อยละ 
2559 9,623,958 +3.64 6,721,819 +4.19 2,902,139 +2.37 
2560 10,390,801 +7.97 7,261,793 +8.03 3,129,008 +7.82 
2561 10,863,150 +4.54 7,604,764 +4.72 3,258,386 +4.13 
2562 11,165,860 +2.78 7,691,453 +1.13 3,474,407 +6.62 
2563 6,007,763 -46.19 5,443,027 -29.23 564,736 -83.74 

เฉลี่ย 5 ปี 9,610,306.4 -5.452 6,944,571.2 -2.232 2,665,735.2 -12.56 
   3) ข้อมูลจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหมมี
จ านวนรายไดจากการทองเที่ยว จ านวน 49,841 ลานบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน 
เทากับรอยละ -54.96 แยกเป็นชาวไทย 42,474.32 ลานบาท (-36.90 %) และชาวตางประเทศ 7,366.71 
ลานบาท (-83.04%) โดยมีคาเฉลี่ยอัตราการเติบโตของรายไดจากการทองเที่ยว รวม 5 ปี เทากับรอยละ - 
4.88 รายละเอียดดังนี้ 

ปี รวม (ล้านบาท) ร้อยละ ไทย (ล้านบาท) ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านบาท) ร้อยละ 
2559 90,137.28 +9.16 56,217.49 +4.71 33,919.79 +17.45 
2560 99,070.42 +9.91 61,320.38 +9.08 37,750.04 +11.29 
2561 107,625 +8.63 66,309.57 +8.13 41,315.75 +9.44 
2562 110,670 +2.82 67,321.49 +1.52 43,438.84 +5.13 
2563 49,841 -54.96 42,474.32 -36.90 7,366.71 -83.04 

เฉลี่ย 5 ปี 91468.74 -4.88 58728.65 -2.692 32758.226 -7.95 
  2.3.2 ภาคการเกษตร 
   จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนที่ท าการเกษตรกระจายอยูในทั้ง 25 อ าเภอ โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,854,294 ไร (14.76%) ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด และมีครัวเรือนภาคการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 
181,371 ครัวเรือน (21.57%) ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งอ าเภอที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมากที่สุด คือ 
อ าเภอฝาง จ านวน 210,000 ไร และอ าเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุด คือ อ าเภอจอมทอง จ านวน 
12,998 ครัวเรือน โดยสินคาเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ขาวนาปี ล าไย สุกร โคเนื้อ และโคนม 
  

  3) ข้อมูลจำ�นวนร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่มีจำ�นวนร�ยได้จ�ก

ก�รท่องเที่ยว จำ�นวน 49,841 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปี พ.ศ. 2562 ในช่วงเวล�เดียวกัน เท่�กับร้อยละ -54.96 

แยกเป็นช�วไทย 42,474.32 ล้�นบ�ท (-36.90 %) และช�วต่�งประเทศ 7,366.71 ล้�นบ�ท (-83.04%) 

โดยมีค่�เฉลี่ยอัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว รวม 5 ปี เท่�กับร้อยละ - 4.88 ร�ยละเอียดดังนี้

 ภาคการเกษตร

  จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทำ�ก�รเกษตรกระจ�ยอยู่ในทั้ง 25 อำ�เภอ โดยมีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,854,294 ไร่

(14.76%) ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด และมีครัวเรือนภ�คก�รเกษตร จำ�นวนทั้งสิ้น 181,371 ครัวเรือน (21.57%)

ของจำ�นวนครัวเรือนทั้งหมด  ซึ่งอำ�เภอที่มีพื้นที่ท�งก�รเกษตรม�กที่สุด  คือ  อำ�เภอฝ�ง  จำ�นวน 210,000 ไร่

และอำ�เภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรม�กที่สุด คือ อำ�เภอจอมทอง จำ�นวน 12,998 ครัวเรือน โดยสินค้�เกษตรที่สำ�คัญ

ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้�วน�ปี ลำ�ไย สุกร โคเนื้อ และโคนม
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  2.3.1 ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
   1) สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหมมีสถานที่ทองเที่ยว/
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีรานอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียง
จ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จนท าใหเชียงใหมกลายเป็นเมือง
ทองเที่ยวส าคัญระดับโลก 
   2) ข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2563 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
เชียงใหม จ านวน 6,007,763 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน เทากับรอยละ -46.19 แยกเป็น
ชาวไทย 5,443,027 คน (-29.23%) และชาวตางประเทศ 564,736 คน (-83.74%) โดยมีคาเฉลี่ยอัตราการ
เติบโตของจ านวนนักทองเที่ยว รวม 5 ปี เทากับรอยละ -5.45 รายละเอียดดังนี้ 

ปี รวม (ล้านคน) ร้อยละ ไทย (ล้านคน) ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านคน) ร้อยละ 
2559 9,623,958 +3.64 6,721,819 +4.19 2,902,139 +2.37 
2560 10,390,801 +7.97 7,261,793 +8.03 3,129,008 +7.82 
2561 10,863,150 +4.54 7,604,764 +4.72 3,258,386 +4.13 
2562 11,165,860 +2.78 7,691,453 +1.13 3,474,407 +6.62 
2563 6,007,763 -46.19 5,443,027 -29.23 564,736 -83.74 

เฉลี่ย 5 ปี 9,610,306.4 -5.452 6,944,571.2 -2.232 2,665,735.2 -12.56 
   3) ข้อมูลจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหมมี
จ านวนรายไดจากการทองเที่ยว จ านวน 49,841 ลานบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน 
เทากับรอยละ -54.96 แยกเป็นชาวไทย 42,474.32 ลานบาท (-36.90 %) และชาวตางประเทศ 7,366.71 
ลานบาท (-83.04%) โดยมีคาเฉลี่ยอัตราการเติบโตของรายไดจากการทองเที่ยว รวม 5 ปี เทากับรอยละ - 
4.88 รายละเอียดดังนี้ 

ปี รวม (ล้านบาท) ร้อยละ ไทย (ล้านบาท) ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านบาท) ร้อยละ 
2559 90,137.28 +9.16 56,217.49 +4.71 33,919.79 +17.45 
2560 99,070.42 +9.91 61,320.38 +9.08 37,750.04 +11.29 
2561 107,625 +8.63 66,309.57 +8.13 41,315.75 +9.44 
2562 110,670 +2.82 67,321.49 +1.52 43,438.84 +5.13 
2563 49,841 -54.96 42,474.32 -36.90 7,366.71 -83.04 

เฉลี่ย 5 ปี 91468.74 -4.88 58728.65 -2.692 32758.226 -7.95 
  2.3.2 ภาคการเกษตร 
   จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนที่ท าการเกษตรกระจายอยูในทั้ง 25 อ าเภอ โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,854,294 ไร (14.76%) ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด และมีครัวเรือนภาคการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 
181,371 ครัวเรือน (21.57%) ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งอ าเภอที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมากที่สุด คือ 
อ าเภอฝาง จ านวน 210,000 ไร และอ าเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุด คือ อ าเภอจอมทอง จ านวน 
12,998 ครัวเรือน โดยสินคาเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ขาวนาปี ล าไย สุกร โคเนื้อ และโคนม 
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  2.3.1 ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
   1) สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหมมีสถานที่ทองเที่ยว/
รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีรานอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียง
จ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จนท าใหเชียงใหมกลายเป็นเมือง
ทองเที่ยวส าคัญระดับโลก 
   2) ข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2563 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
เชียงใหม จ านวน 6,007,763 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน เทากับรอยละ -46.19 แยกเป็น
ชาวไทย 5,443,027 คน (-29.23%) และชาวตางประเทศ 564,736 คน (-83.74%) โดยมีคาเฉลี่ยอัตราการ
เติบโตของจ านวนนักทองเที่ยว รวม 5 ปี เทากับรอยละ -5.45 รายละเอียดดังนี้ 

ปี รวม (ล้านคน) ร้อยละ ไทย (ล้านคน) ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านคน) ร้อยละ 
2559 9,623,958 +3.64 6,721,819 +4.19 2,902,139 +2.37 
2560 10,390,801 +7.97 7,261,793 +8.03 3,129,008 +7.82 
2561 10,863,150 +4.54 7,604,764 +4.72 3,258,386 +4.13 
2562 11,165,860 +2.78 7,691,453 +1.13 3,474,407 +6.62 
2563 6,007,763 -46.19 5,443,027 -29.23 564,736 -83.74 

เฉลี่ย 5 ปี 9,610,306.4 -5.452 6,944,571.2 -2.232 2,665,735.2 -12.56 
   3) ข้อมูลจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหมมี
จ านวนรายไดจากการทองเที่ยว จ านวน 49,841 ลานบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ในชวงเวลาเดียวกัน 
เทากับรอยละ -54.96 แยกเป็นชาวไทย 42,474.32 ลานบาท (-36.90 %) และชาวตางประเทศ 7,366.71 
ลานบาท (-83.04%) โดยมีคาเฉลี่ยอัตราการเติบโตของรายไดจากการทองเที่ยว รวม 5 ปี เทากับรอยละ - 
4.88 รายละเอียดดังนี้ 

ปี รวม (ล้านบาท) ร้อยละ ไทย (ล้านบาท) ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านบาท) ร้อยละ 
2559 90,137.28 +9.16 56,217.49 +4.71 33,919.79 +17.45 
2560 99,070.42 +9.91 61,320.38 +9.08 37,750.04 +11.29 
2561 107,625 +8.63 66,309.57 +8.13 41,315.75 +9.44 
2562 110,670 +2.82 67,321.49 +1.52 43,438.84 +5.13 
2563 49,841 -54.96 42,474.32 -36.90 7,366.71 -83.04 

เฉลี่ย 5 ปี 91,468.74 -4.88 58728.65 -2.69 32758.226 -7.95 
  2.3.2 ภาคการเกษตร 
   จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนที่ท าการเกษตรกระจายอยูในทั้ง 25 อ าเภอ โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น 1,854,294 ไร (14.76%) ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด และมีครัวเรือนภาคการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 
181,371 ครัวเรือน (21.57%) ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งอ าเภอที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมากที่สุด คือ 
อ าเภอฝาง จ านวน 210,000 ไร และอ าเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุด คือ อ าเภอจอมทอง จ านวน 
12,998 ครัวเรือน โดยสินคาเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ขาวนาปี ล าไย สุกร โคเนื้อ และโคนม 
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

3.1	ข้อมูลการปกครองและประชากร

 การแบ่งเขตการปกครอง

  จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตก�รปกครองออกเป็น  25 อำ�เภอ  204  ตำ�บล  2,066 หมู่บ้�น

และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 211 แห่ง ร�ยละเอียด ดังนี้

	 ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง
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ข้อมูลด้านสังคมและความม่ันคง 
 
 3.1 ข้อมูลการปกครองและประชากร 
  3.1.1 การแบ่งเขตการปกครอง 
   จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล 2,066 หมูบาน 
และมีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 211 แหง รายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ อ าเภอ จ านวน จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต าบล หมู่บ้าน อบจ ทม. ทน. ทต. อบต. 

1 เมืองเชียงใหม 16 78 1 1 1 8 1 
2 จอมทอง 6 103    6 1 
3 แมแจม 7 104    2 6 
4 เชียงดาว 7 83    7 2 
5 ดอยสะเก็ด 14 112    13 1 
6 แมแตง 13 120  1  5 7 
7 แมริม 11 92    6 5 
8 สะเมิง 5 45    1 4 
9 ฝาง 8 119    4 6 
10 แมอาย 7 93    1 6 
11 พราว 11 109    6 4 
12 สันปุาตอง 11 120    6 7 
13 สันก าแพง 10 100  1  6 3 
14 สันทราย 12 125  1  11 - 
15 หางดง 11 109    10 2 
16 ฮอด 6 61    3 4 
17 ดอยเตา 6 43    1 5 
18 อมก๋อย 6 95    1 6 
19 สารภ ี 12 106    12 - 
20 เวียงแหง 3 23    1 2 
21 ไชยปราการ 4 44    2 2 
22 แมวาง 5 58    1 5 
23 แมออน 6 49    - 6 
24 ดอยหลอ 4 54    3 1 
25 กัลยาณิวัฒนา 3 21    - 3 

รวม 204 2,066 1 4 1 116 89 
ที่มา : ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2564 

 
  3.1.2 ข้อมูลประชากร 
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 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 2564 

(ณ เมษายน 2564) 
จ านวนประชากร 1,735,762 1,746,840 1,763,742 1,779,254 1,784,370 1,785,791 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2564 
  

 ข้อมูลประชากร

  จังหวัดเชียงใหม่ มีประช�กรทั้งสิ้น 1,785,791 คน เป็นเพศช�ย 863,373 คน เพศหญิง 

922,418 คน และมีจำ�นวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน โดยจ�กข้อมูลทะเบียนบ้�นส�ม�รถจำ�แนก

เป็นร�ยอำ�เภอ ดังนี้

 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนประช�กรของจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละปี พบว่� จังหวัดเชียงใหม่มีจำ�นวน

ประช�กรเพิ่มขึ้นทุกปี ร�ยละเอียดดังนี้

16 

  3.1.2 ข้อมูลประชากร 
   1) ประชากรจ าแนกเป็นรายอ าเภอ 
  จังหวัดเชียงใหม มีประชากรทั้งสิ้น 1,785,791 คน เป็นเพศชาย 863,373 คน เพศหญิง 
922,418 คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน โดยจากขอมูลทะเบียนบานสามารถจ าแนก
เป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ร้อยละ จ านวน 
(ครัวเรือน) ร้อยละ 

1 เมืองเชียงใหม 106,662 121,781 228,443 12.79 173,278 20.61 
2 จอมทอง 32,342 33,876 66,218 3.71 24,495 2.91 
3 แมแจม 30,403 29,551 59,954 3.36 19,739 2.35 
4 เชียงดาว 49,307 49,953 99,260 5.56 33,584 3.99 
5 ดอยสะเก็ด 35,699 39,418 75,117 4.21 36,958 4.40 
6 แมแตง 39,969 41,183 81,152 4.54 35,225 4.19 
7 แมริม 45,995 48,084 94,079 5.27 43,544 5.18 
8 สะเมิง 11,994 11,641 23,635 1.23 8,621 1.03 
9 ฝาง 60,557 61,981 122,538 6.86 45,568 5.42 
10 แมอาย 38,917 39,261 78,178 4.38 32,934 3.92 
11 พราว 23,690 24,471 48,161 2.70 21,026 2.50 
12 สันปุาตอง 35,027 39,462 74,489 4.17 33,640 4.00 
13 สันก าแพง 41,299 47,120 88,419 4.95 48,634 5.78 
14 สันทราย 64,336 74,837 139,173 7.79 74,039 8.81 
15 หางดง 42,844 48,421 91,265 5.11 50,871 6.05 
16 ฮอด 21,462 21,926 43,388 2.43 16,995 2.02 
17 ดอยเตา 13,564 13,660 27,224 1.52 10,569 1.26 
18 อมก๋อย 31,281 30,762 62,043 3.47 23,422 2.79 
19 สารภ ี 40,748 46,561 87,309 4.89 42,533 5.06 
20 เวียงแหง 27,119 26,659 53,778 3.01 9,487 1.13 
21 ไชยปราการ 25,172 25,945 51,117 2.86 18,205 2.17 
22 แมวาง 15,761 16,149 31,910 1.79 12,041 1.43 
23 แมออน 10,451 10,632 21,083 1.18 9,461 1.13 
24 ดอยหลอ 12,209 12,920 25,129 1.41 11,549 1.37 
25 กัลยาณิวัฒนา 6,565 6,164 12,729 0.71 4,303 0.51 

รวม 863,373 922,418 1,785,791 100 840,721 100 
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4.1	ขนบธรรมเนียมประเพณีสำาคัญของจังหวัด

 จังหวัดเชียงใหม่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำ�คัญของจังหวัด ได้แก่

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

18 

ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 
 
 4.1 ขนบธรรมเนียมประเพณีส าคัญของจังหวัด 
  จังหวัดเชียงใหม มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัด ไดแก 

เดือน กิจกรรม / สถานที่จัดงานต าบล อ าเภอ 
มกราคม - ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจา วัดปุายางหลวงหรือวัดปุาแดด อ าเภอแมแจม 

กุมภาพันธ์ - งานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม 
มีนาคม - ประเพณีปอยหลวง, ปอยนอย จังหวัดเชียงใหม  
เมษายน - ประเพณีปีใหมเมือง, ประเพณีสืบชะตาบาน จังหวัดเชียงใหม 

- ประเพณีปอยสางลอง อ าเภอเมืองเชียงใหม 
- งานสืบสานต านานไทลื้อ อ าเภอดอยสะเก็ด 
- พิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม อ าเภอเมืองเชียงใหม 
- ประเพณีแหไมค้ าโพธิ์ อ าเภอจอมทอง 

พฤษภาคม - ประเพณีวันวิสาขบูชา จังหวัดเชียงใหม 
- ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ลานครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
- ประเพณีใสขันดอกอินทขิล ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมืองเชียงใหม /ต าบลเวียง อ าเภอพราว 
- ประเพณีไหวพระธาตุ จังหวัดเชียงใหม 
- ประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท วัดพระบาทตะเมาะ อ าเภอดอยเตา 
- ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบาน จังหวัดเชียงใหม 

มิถุนายน - ประเพณีเขาอินทขิล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ าเภอเมืองเชียงใหม 
- ประเพณีสืบชะตาเมือง ประตูเมือง 5 ประตู และ 4 แจงเวียง อ าเภอเมืองเชียงใหม 
- ประเพณีเลี้ยงผี จังหวัดเชียงใหม 

กรกฎาคม - ประเพณีวันเขาพรรษา, ประเพณีคนเฒาเขาวัดจ าศีล จังหวัดเชียงใหม 
สิงหาคม - งานวันแมแหงชาติประจ าชุมชน/หมูบาน จังหวัดเชียงใหม 
กันยายน - ประเพณีปุพพเปตพลี จังหวัดเชียงใหม 
ตุลาคม - ประเพณตีานก๋วยสลาก, ประเพณีออกพรรษา, ประเพณีใสบาตรเทโว, ประเพณีทานผากฐิน, 

ประเพณีวันออกพรรษา, เป็งปฺุด (ตักบาตรเที่ยงคืน) จังหวัดเชียงใหม 
พฤศจิกายน - ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม 

- งานแอวเฮือน เยือนพญา ส านักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ธันวาคม - งานวันพอแหงชาติประจ าชุมชน/หมูบาน, ประเพณีเขาโสสานกรรม จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2564 
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1.1	แผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
 วิสัยทัศน์ประเทศมีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒน�แล้ว ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

หรือเป็นคติพจน์ประจำ�ช�ติว่� “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่�วจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์

แห่งช�ติ อันได้แก่ก�รมีเอกร�ช  อธิปไตย  และบูรณภ�พแห่งเขตอำ�น�จรัฐ  ก�รดำ�รงอยู่อย่�งมั่นคง ยั่งยืน

ของสถ�บันหลักของช�ติ ก�รดำ�รงอยู่อย่�งมั่นคงของช�ติและประช�ชนจ�กภัยคุกค�มทุกรูปแบบ ก�รอยู่ร่วมกันในช�ติ

อย่�งสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีคว�มมั่นคงท�งสังคมท่�มกล�งพหุสังคมและก�รมีเกียรติและศักดิ์ศรีของคว�มเป็นมนุษย์

คว�มเจริญเติบโตของช�ติคว�มเป็นธรรมและคว�มอยู่ดีมีสุขของประช�ชน คว�มยั่งยืนของฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติ

สิ่งแวดล้อม คว�มมั่นคงท�งพลังง�นและอ�ห�รคว�มส�ม�รถในก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติภ�ยใต้ก�รเปลี่ยนแปลง

ของสภ�วะแวดล้อมระหว่�งประเทศและก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสันติประส�นสอดคล้องกัน ด้�นคว�มมั่นคงในประช�คม

อ�เซียนและประช�คมโลกอย่�งมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภ�ระของโลกและส�ม�รถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภ�พ

ท�งเศรษฐกิจที่ด้อยกว่� 

1.2	นโยบายรัฐบาล	
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎ�คม 2562 คณะรัฐมนตรีได้กำ�หนดนโยบ�ยบริห�รร�ชก�รแผ่นดินที่ยึดมั่นก�รปกครอง

ในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีคว�มสอดคล้องกับหมวด 5 หน้�ที่ของรัฐ

และหมวด 6 แนวนโยบ�ยแห่งรัฐต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2560 ตลอดจนยุทธศ�สตร์ช�ติ

พ.ศ. 2561 - 2580  ด้วยเหตุนี้  คณะรัฐมนตรีจึงได้แถลงนโยบ�ยต่อรัฐสภ�ให้ทร�บถึงแนวท�งก�รบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดินที่รัฐบ�ลจะดำ�เนินก�ร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้�วไปข้�งหน้�ด้วยคว�มมั่นคง สังคมไทย

มีคว�มสงบสุข ส�มัคคี และเอื้ออ�ทร คนไทยมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นและมีคว�มพร้อมที่จะดำ�เนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

โดยมีนโยบ�ย ดังนี้

 12	นโยบายหลัก ประกอบด้วย

  1) ปกป้องและเชิดชูสถ�บันพระมห�กษัตริย์

  2) สร้�งคว�มมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และคว�มสงบสุขของประเทศ

  3) ทำ�นุบำ�รุงศ�สน�และวัฒนธรรม

  4) ก�รสร้�งบทบ�ทของไทยในเวทีโลก

  5) ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของไทย

  6) ก�รพัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจและก�รกระจ�ยคว�มเจริญสู่ภูมิภ�ค

  7) ก�รพัฒน�สร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กฐ�นร�ก

  8) ปฏิรูปกระบวนก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ศักยภ�พของไทยทุกช่วงวัย

  9) ส�ธ�รณสุข คว�มเสมอภ�คและสวัสดิก�รที่เหม�ะสมกับกลุ่มประช�ชน

  10) ก�รฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน

  11) ก�รปฏิรูปก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

  12) ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนก�รยุติธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหภาคและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

C h i a n g  M a i  P r o v i n c e
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 12	นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย

  1) แก้ไขปัญห�ก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน

  2) ปรับปรุงระบบสวัสดิก�รและพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน

  3) ม�ตรก�รเศรษฐกิจเพื่อรองรับก�รผันผวนของเศรษฐกิจโลก

  4) ก�รให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกร

  5) พัฒน�นวัตกรรมก�รยกระดับศักยภ�พของแรงง�น

  6) ก�รว�งร�กฐ�นระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อน�คต

  7) ก�รเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

  8) แก้ไขปัญห�ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงร�ชก�รทั้งฝ่�ยก�รเมืองและฝ่�ยข้�ร�ชก�รประจำ�

  9) แก้ไขปัญห�ย�เสพติดและคว�มสงบสุขในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

  10) ก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รประช�ชน

  11) ก�รจัดเตรียมม�ตรก�รรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

  12) สนับสนุนให้มีก�รศึกษ�ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชนและดำ�เนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม

                 รัฐธรรมนูญ

1.3	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)
 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัดเชียงใหม่มีคว�มสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ในก�รมุ่งบรรลุเป้�หม�ยในระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ระยะย�วต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี 

โดยมีหลักก�รสำ�คัญของแผนพัฒน�ฯ ดังนี้

 1) ยึด “หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง”

 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�”

 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี”

 4) ยึด “เป้�หม�ยอน�คตประเทศไทยปี 2579”

 5) ยึด “หลักก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจที่ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�และขับเคลื่อนก�รเจริญเติบโต

         จ�กก�รเพิ่มผลิตภ�พก�รผลิตบนฐ�นของก�รใช้ภูมิปัญญ�และนวัตกรรม”

 6) ยึด “หลักก�รนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่�งจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์

         ที่เป็นเป้�หม�ยระยะย�ว”

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	มีดังนี้	
 ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พทุนมนุษย์ 

 ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ในสังคม

 ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่�งยั่งยืน

 ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ก�รเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

 ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�ประเทศสู่คว�มมั่งคั่งและยั่งยืน

 ยุทธศ�สตร์ที่ 6 ก�รบริห�รจัดก�รในภ�ครัฐ ก�รป้องกันก�รทุจริตประพฤติมิชอบและธรรม�ภิบ�ล

                    ในสังคมไทย
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 ยุทธศ�สตร์ที่ 7 ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบโลจิสติกส์

 ยุทธศ�สตร์ที่ 8 ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

 ยุทธศ�สตร์ที่ 9 ก�รพัฒน�ภ�ค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

 ยุทธศ�สตร์ที่ 10 คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพื่อก�รพัฒน�

1.4	แผนพัฒนาภาคเหนือ	(พ.ศ.	2560-2565)
 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�จังหวัดเชียงใหม่มีคว�มสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒน�ภ�คเหนือโดยมุ่งเน้น

ก�รพัฒน�จังหวัดในภ�คเหนือสู่คว�ม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  จำ�เป็นต้องนำ�ศักยภ�พท�งภูมิสังคม ประกอบกับ

ปัจจัยสนับสนุนด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น และคว�มรู้ของสถ�บันก�รศึกษ�และองค์กรในพื้นที่ ม�ใช้ต่อในก�รต่อยอด

ก�รผลิตและบริก�รที่มีศักยภ�พและโอก�สเพื่อสร้�งมูลค่�สูงต�มแนวเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ รวมทั้งก�รใช้ประโยชน์

จ�กก�รเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้�นในก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขย�ยฐ�นเศรษฐกิจ

ของภ�ค โดยมีเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ คือ “พัฒน�ฐ�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์มูลค่�สูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ

ในกลุ่มอนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง”

1.5	แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

“นครแห่งชีวิต	และความมั่งคั่ง”	(City	of	Life	and	Prosperity)

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน

ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)

1) ส่งเสริมและพัฒน�ให้เป็นเมืองศูนย์กล�งท่องเที่ยวและบริก�รสุขภ�พ

2) ส่งเสริมและพัฒน�ให้เป็นเมืองศูนย์กล�งก�รค้�ก�รลงทุนและก�รคมน�คมขนส่ง

3) ส่งเสริมและพัฒน�ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย

4) ส่งเสริมและพัฒน�ให้เป็นเมืองศูนย์กล�งก�รศึกษ�ระดับภูมิภ�ค

5) ส่งเสริมและพัฒน�ให้เป็นเมืองศูนย์กล�งก�รแพทย์และบริก�รสุขภ�พ

6) ส่งเสริมและพัฒน�ให้เป็นเมืองแห่งคว�มหล�กหล�ยท�งธรรมช�ติและวัฒนธรรม

1) เมืองศูนย์กล�งก�รท่องเที่ยวและบริก�รส�กล : MICE CITY, Wellness City, Smart City
2) เมืองศูนย์กล�งก�รค้�ก�รลงทุนและก�รคมน�คมขนส่ง : Northern Landport
3) เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley
4) เมืองศูนย์กล�งก�รศึกษ�ระดับภูมิภ�ค : Education Hub
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พันธกิจ

ตำาแหน่งการพัฒนา
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23 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด 

เปูาหมายการพัฒนา ตัวชี้วดั ข้อมูล 
ค่าฐาน 

ค่าเปูาหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ. 
2561 - 
2564 

1. เศรษฐกิจสมดุล  
และขยายตัวอยางตอเนื่อง 

1.1 มูลคาผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) /(รอยละ) 

2.2 
(ปี 2557) 

2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.2 

1.2 รายไดจากการทองเท่ียว
จังหวัดเชียงใหม (ลานบาท) 

99,070 
(ปี 2560) 

105,000 111,300 118,000 125,000 132,600 118,400 

1.3 รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 
ในจังหวัด /(รอยละ) 

1.94 
(ปี 2557) 

2.94 3.94 4.94 5.94 6.94 6.94 

2. สังคมนาอยู  
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

2.1 รอยละของประชากร 
ที่อยูใตเสนความยากจน / 
(รอยละ)* 

6.74 
(ปี 2557) 

6.24 5.74 5.24 4.74 4.24 4.24 

2.2 อัตราการวางงาน / 
(รอยละ)* 

0.99 
(ปี 2557) 

0.94 0.89 0.84 0.79 0.74 0.74 

2.3 รอยละของพื้นที ่
ความเส่ียงสูงตอการเกิด 
สาธารณภยัลดลงรอยละ 3 

834 
หมูบาน 

818 
หมูบาน 

794 
หมูบาน 

771 
หมูบาน 

748 
หมูบาน 

726 
หมูบาน 

771 
หมูบาน 

2.2 รอยละของหมูบานที่มี
ปัญหายาเสพติด ลดลงรอยละ 5 

526 
หมูบาน 

500 
หมูบาน 

475 
หมูบาน 

452 
หมูบาน 

430 
หมูบาน 

409 
หมูบาน 

453 
หมูบาน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูและคงอยู
อยางยั่งยืน 

3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ของพื้นที่ปุาไมในจังหวัด / 
(รอยละ) 

0.91 
(ปี 2557) 

1.01 1.11 1.21 1.31 1.41 1.41 

3.2 จ านวนวันที่มีคุณภาพ
อากาศเกินกวาเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ลดลง /(วัน) 

20 วัน 18 วัน 15 วัน 13 วัน 10 วัน 9 วัน 9 วัน 

3.3 สัดสวนขยะมูลฝอย/ 
ของเสียที่น ากลับมาใชประโยชน์
เพิ่มขึ้น /(รอยละ) 

30 40 40 45 45 45 45 
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2. สังคมนาอยู  
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ี

2.1 รอยละของประชากร 
ที่อยูใตเสนความยากจน / 
(รอยละ)* 

6.74 
(ปี 2557) 

6.24 5.74 5.24 4.74 4.24 4.24 

2.2 อัตราการวางงาน / 
(รอยละ)* 

0.99 
(ปี 2557) 

0.94 0.89 0.84 0.79 0.74 0.74 

2.3 รอยละของพื้นที ่
ความเส่ียงสูงตอการเกิด 
สาธารณภยัลดลงรอยละ 3 

834 
หมูบาน 

818 
หมูบาน 

794 
หมูบาน 

771 
หมูบาน 

748 
หมูบาน 

726 
หมูบาน 

771 
หมูบาน 

2.2 รอยละของหมูบานที่มี
ปัญหายาเสพติด ลดลงรอยละ 5 

526 
หมูบาน 

500 
หมูบาน 

475 
หมูบาน 

452 
หมูบาน 

430 
หมูบาน 

409 
หมูบาน 

453 
หมูบาน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูและคงอยู
อยางยั่งยืน 

3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ของพื้นที่ปุาไมในจังหวัด / 
(รอยละ) 

0.91 
(ปี 2557) 

1.01 1.11 1.21 1.31 1.41 1.41 

3.2 จ านวนวันที่มีคุณภาพ
อากาศเกินกวาเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ลดลง /(วัน) 

20 วัน 18 วัน 15 วัน 13 วัน 10 วัน 9 วัน 9 วัน 

3.3 สัดสวนขยะมูลฝอย/ 
ของเสียที่น ากลับมาใชประโยชน์
เพิ่มขึ้น /(รอยละ) 

30 40 40 45 45 45 45 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพ่ิมมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ  
และเศรษฐกิจทองถิ่น 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางดาน 
การทองเที่ยว สินคา และบริการ 
2. เพื่อสรางการเช่ือมโยงของธุรกิจ 
การทองเที่ยวสูชุมชนและทองถิ่น 

1. รายไดจากการทองเที่ยวจังหวัด
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 

1. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และผูประกอบการ 
ดานการทองเที่ยว สินคา และบรกิาร 
2. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
ของแหลงทองเที่ยว และกิจกรรม 
การทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น
เชื่อมโยงสูระดับสากล 
3. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกทางการทองเที่ยว 
4. สงเสรมิยกระดับมาตรฐาน 
และสรางนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมลูคา 
การทองเที่ยวบนฐานการมสีวนรวม 
ของทุกภาคสวน 
5. สงเสรมิและเชื่อมโยง 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
ทางการทองเที่ยว 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา  
และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อยกระดับการผลิตสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐาน  
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของเกษตรกรและ
ผูประกอบการ 
3. สินคา/ผลิตภณัฑ์เกษตร 
 เกษตรแปรรูป และอาหาร 
 มีมูลคาเพิ่มขึ้น 

1. จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ขอรบั 
การรับรองและผานการตรวจรบัรอง
มาตรฐาน GAP หรือ Organic 
2. จ านวนผูประกอบการ/ดานเกษตร
แปรรูปและอาหาร ที่ไดรับการพฒันา
แนวคิดเศรษฐกิจใหม (BCG Model) 
(ราย/ผลติภณัฑ์) 
3. มูลคาเพิ่มจาการจ าหนายเกษตร
แปรรูปมลูคาสูงและอาหารที่ไดรับ 
การพัฒนาดานนวัตกรรมโดย ภายใต
แนวคิดเศรษฐกิจใหม (BCG Model) 
(ลานบาท) 

1. การสงเสริมเกษตรปลอดภยั 
และเกษตรอินทรีย ์
2. สงเสรมิเกษตรแปรรปูมูลคาสูง 
และนวัตกรรมอาหารแหงอนาคต  
3. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและผูประกอบการใหมี
ความสามารถในเชิงธุรกิจ 
4. สงเสรมิและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต
และการประกอบธรุกิจภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจใหม (BCG Model) 

24 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพ่ิมมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ  
และเศรษฐกิจทองถิ่น 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางดาน 
การทองเที่ยว สินคา และบริการ 
2. เพื่อสรางการเช่ือมโยงของธุรกิจ 
การทองเที่ยวสูชุมชนและทองถิ่น 

1. รายไดจากการทองเที่ยวจังหวัด
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 

1. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และผูประกอบการ 
ดานการทองเที่ยว สินคา และบรกิาร 
2. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
ของแหลงทองเที่ยว และกิจกรรม 
การทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น
เชื่อมโยงสูระดับสากล 
3. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกทางการทองเที่ยว 
4. สงเสรมิยกระดับมาตรฐาน 
และสรางนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมลูคา 
การทองเที่ยวบนฐานการมสีวนรวม 
ของทุกภาคสวน 
5. สงเสรมิและเชื่อมโยง 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
ทางการทองเที่ยว 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา  
และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อยกระดับการผลิตสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐาน  
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของเกษตรกร 
และผูประกอบการ 
3. สินคา/ผลิตภณัฑ์เกษตร 
 เกษตรแปรรูป และอาหาร 
 มีมูลคาเพิ่มขึ้น 

1. จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ขอรบั 
การรับรองและผานการตรวจรบัรอง
มาตรฐาน GAP หรือ Organic 
2. จ านวนผูประกอบการ/ดานเกษตร
แปรรูปและอาหาร ที่ไดรับการพฒันา
แนวคิดเศรษฐกิจใหม (BCG Model) 
(ราย/ผลติภณัฑ์) 
3. มูลคาเพิ่มจากการจ าหนายเกษตร
แปรรูปมลูคาสูงและอาหารที่ไดรับ 
การพัฒนาดานนวัตกรรมโดย ภายใต
แนวคิดเศรษฐกิจใหม (BCG Model) 
(ลานบาท) 

1. การสงเสริมเกษตรปลอดภยั 
และเกษตรอินทรีย ์
2. สงเสรมิเกษตรแปรรปูมูลคาสูง 
และนวัตกรรมอาหารแหงอนาคต  
3. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและผูประกอบการ 
ใหมีความสามารถในเชิงธุรกิจ 
4. สงเสรมิและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต
และการประกอบธรุกิจภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจใหม (BCG Model) 



15

ANNUAL REPORT 2021
C h i a n g  M a i  P r o v i n c e

รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

25 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหมสูการเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ์ เมืองแหงสตาร์ทอัพ  
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City, MICE City, Startup City, 
Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการคา การลงทุน ของภาคเหนือ 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อผลักดันเชียงใหมสูการเป็น 
เมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ ์
เมืองแหงสตาร์ทอัพ  
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และ
สุขภาพ ใหสามารถรองรบั 
การเป็นศูนย์กลางทางการคา  
การลงทุน ของภาคเหนือ 

1. จ านวน Startup/SME/OTOP 
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
2. จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ไดรับรางวัล ดานบริการสุขภาพ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 
3. จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ไดรับรางวัล (แหง) 

1. เพื่อพัฒนาใหเป็นเมืองแหง
นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
เพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย ์
และการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ในพื้นที่ และนักทองเที่ยว 
ทั้งในและตางประเทศ 
2. เพื่อพัฒนาเมืองใหสามารถใช
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยและชาญฉลาด สามารถชวย
ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ของเมืองเพื่อใหเกิดประโยชน์สูงสดุ 
3. เพื่อพัฒนาธุรกิจ MICE อยางมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
MICE ในการบริหารจัดการที่ด ี
และสมบูรณ์อยางมืออาชีพ  
4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู สรางขีด
ความสามารถใหแก Startup SMEs 
OTOP ใหมีศักยภาพพรอมขับเคลือ่น 
สูตลาดในประเทศและตางประเทศ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค์ (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค์  
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ลานนา 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
สรางสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
ดวย ความคิดสรางสรรค์ ภูมิปญัญา 
อัตลักษณล์านนา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการแขงขนั
ของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
สรางสรรค์พัฒนาความรูเกี่ยวกับ
การตลาด ชองทางการจ าหนาย  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม สูตลาด 
ในประเทศและตางประเทศ 
3. เพื่อสงเสรมิการพัฒนาผลิตภณัฑ์
และสรางฐานความรูใหแก
ผูประกอบการหัตถอุตสาหกรรม 
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภณัฑ ์
และการขอรับรองมาตรฐาน  
เพื่อเตรียมพรอมยกระดับคุณภาพ 
ของวัสดุนวัตกรรม ใหเป็นไป 
ตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร 
และเสรมิสรางภาพลักษณ์ที่ด ี
ใหกับแบรนด์สินคาอุตสาหกรรม
สรางสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

1. จ านวนผูประกอบการ/ผลติภณัฑ์
และบริการที่ไดรับการพัฒนาตอยอด
โดยใชความคิดสรางสรรค ์ภูมิปัญญา
และอัตลักษณล์านนา (ราย/ผลิตภณัฑ์)
2. รายไดจากการจ าหนายผลติภณัฑ์
และบริการที่ไดรับการพัฒนาตอยอด
โดยใชความคิดสรางสรรค ์ภูมิปัญญา 
และอัตลักษณล์านนา (ลานบาท) 

1. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
ของบคุลากร และผูประกอบการ 
ในชุมชน 
2. สงเสรมิการพัฒนาผลิตภณัฑ์  
และการบริการดวยความคิด
สรางสรรค์ ภูมิปัญญา 
และอัตลักษณล์านนา  
3. สงเสรมิการพัฒนาผลิตภณัฑ์  
และการบริการดวยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และดิจิทัล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
อยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อการจัดการปญัหาฝุุนควัน 
 (PM 2.5) อยางมีสวนรวม 
2. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการใชประโยชน์และแกไขปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อสรางจิตส านึกสาธารณะ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 
ของเสียและพลังงาน 

1. จ านวนวันท่ีมีคาคุณภาพอากาศ  
(PM 2.5) อยูในเกณฑ์มาตรฐาน 
ไมนอยกวา 300 วัน  
(ขอมูลปี 62 = 290 วัน) 
2. จ านวนพ้ืนท่ีการเผาไหมลดลง 
50,000 ไร (ขอมูลปี 62 = 953,135 ไร)  

1. ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
ใหอยูในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวย
ประโยชนไ์ดทั้งทางตรงและทางออม 
2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกดิ
มลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะ 
และของเสียอันตรายใหมีคณุภาพดีขึ้น 
และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศและภัยธรรมชาต ิ
3. สงเสรมิความเขาใจและจติส านกึ 
ของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน  
ลดขอขัดแยง และใชประโยชน์  
จากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบ
เครือขาย 
4. พัฒนาเทคโนโลยีนวตักรรม 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
พลังงาน และการใชพลังงานทดแทน 
ใหเหมาะสมและยั่งยืน 
5. สงเสรมิการปรับเปลี่ยนอาชีพ 
เพื่อลดฝุุนควันและเป็นมติร 
ตอสิ่งแวดลอม 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ด ี
ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค ์ เปูาหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง สังคมเมือง
ปลอดภัยและสงบสุข 
2. เพื่อใหพื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง 
สงบสุข 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
ทุกกลุมวัย 
4. เพื่อสรางความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

1. สัดสวนคดีอาชญากรรมอันสงผล
กระทบตอคณุภาพชีวิตของประชาชน
ลดลง รอยละ 3 (เฉพาะคดีความผิด 
ที่เกี่ยวกับชีวิต รางกาย เพศ  
และทรัพยส์ินเทานั้น คดีกลุม 1, 2) 
2. รอยละของประชาชนท่ีอยูใตเสน
ความยากจนลดลง รอยละ 1 
3. รอยละของอ าเภอผานเกณฑ ์
การประเมินพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ที่มีคุณภาพ 
4. รายไดครัวเรือนเฉลีย่สูงขึ้น  
รอยละ 1 
5. จ านวนผูเสยีชีวิตจากอุบัติเหต ุ
ทางถนนตอแสนประชาชนลดลง 
รอยละ 5 
6. รอยละของชุมชนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมมีความพรอมในการจัดการ 
สาธารณภัย รอยละ 50 
7. หมูบาน/ชุมชนท่ีไมมีปัญหา 
ยาเสพตดิ (หมูบานสีขาว)  
เพิ่มขึ้นรอยละ 5  
เมื่อเทียบกับปีท่ีผานมา 

1. เพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคง
ภายใน มุงเนนการบรูณาการ 
ความรวมมือของทุกภาคสวน 
เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคาม 
ดานความมั่นคงทุกรูปแบบ  
2. เพิ่มประสิทธิภาพและความพรอม 
ดานความมั่นคงตามแนวชายแดน 
3. ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
โดยใชกลไกประชารัฐ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพ 
และเตรียมความพรอมเพื่อปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั  
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
5. เสริมสรางความพรอม 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมคีุณภาพ 
6. สงเสรมิการพัฒนาคนทุกชวงวัย 
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 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยโครงก�รต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี

ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒน�จังหวัด) จำ�นวน 16 โครงก�ร งบประม�ณ 

331,617,200 บ�ท  จำ�แนกเป็น  งบลงทุน  จำ�นวน 281,604,929.76 บ�ท  (84.91%)  งบดำ�เนินง�น

จำ�นวน 40,012,270.24 บ�ท  (12.07%) และค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร จำ�นวน

10,000,000 บ�ท (3.02%)

 โดยงบประม�ณส่วนใหญ่มุ่งเน้นโครงก�รพัฒน�ด้�นก�รท่องเที่ยวและบริก�ร จำ�นวน 230,700,319บ�ท

(69.57%) รองลงม�คือ โครงก�รบริห�รจัดก�รด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม จำ�นวน 50,898,600 บ�ท

(15.35%)  โครงก�รพัฒน�ด้�นสังคม  จำ�นวน 19,142,600 บ�ท (5.47%) โครงก�รพัฒน�ด้�นเกษตร

จำ�นวน 8,512,400 บ�ท (2.57%) โครงก�รด้�นก�รรักษ�คว�มมั่นคงและคว�มสงบ จำ�นวน 8,193,981 บ�ท

(2.47%)  โครงก�รพัฒน�ด้�นอุตส�หกรรม  ก�รค้�และก�รลงทุน  จำ�นวน 4,169,300 บ�ท (1.26%)

และค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นจังหวัดแบบบูรณ�ก�ร จำ�นวน 10,000,000 บ�ท (3.02%)

การดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดเชียงใหม่	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	(งบพัฒนาจังหวัด)

C h i a n g  M a i  P r o v i n c e
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การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) 

 
 จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
เชียงใหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) จ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 
331,617,200.00 บาท จ าแนกเป็น งบลงทุน จ านวน 281,604,929.76 บาท (84.91%) งบด าเนินงาน จ านวน 
40,012,270.24 บาท (12.07%) และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 
10,000,000.00 บาท (3.02%) 
 โดยงบประมาณสวนใหญมุงเนนโครงการพัฒนาดานการทองเที่ยวและบริการ จ านวน 
230,700,319.00 บาท (69.57%) รองลงมาคือ โครงการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จ านวน 50,898,600.00 บาท (15.35%) โครงการพัฒนาดานสังคม จ านวน 19,142,600.00 บาท 
(5.47%) โครงการพัฒนาดานเกษตร จ านวน 8,512,400.00 บาท (2.57%) โครงการดานการรักษาความมั่นคง
และความสงบ จ านวน 8,193,981.00 บาท (2.47%) โครงการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน 
จ านวน 4,169,300.00 บาท (1.26%) และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 
10,000,000.00 บาท (3.02%) 

 
หมายเหตุ : งบประมาณหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 
329,799,949.79 บาท (99.45%) แบงเป็น การเบิกจาย จ านวน 195,820,303.79 บาท (59.05%) การกอ
หนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 116,240,446.00 บาท (35.05%) และการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปี จ านวน 
17,739,200.00 บาท (5.35%) ทั้งนี้ คงเหลือเงินเหลือจายสงคืน จ านวน 1,817,250.21 บาท (0.55%) 
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การทองเที่ยว 
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การเบิกจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน (PO) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินเหลือจ่ายส่งคืน 

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดเชียงใหม่	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	(งบพัฒนาจังหวัด)	แยกตามผลผลิต

31 

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) แยกตามผลผลติ 

 
ที่ ประเด็นการพัฒนา จ านวน งบประมาณ 

ทั้งหมด 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

เงินยกเลิก/เงิน
เหลือจ่าย โครงการ กิจกรรม 

1 โครงการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การคา 
และการลงทุน 

2 2 4,169,300.00 4,169,300.00 - 

2 โครงการพัฒนาดานเกษตร 3 7 8,512,400.00 8,396,982.00 115,418.00 
3 โครงการพัฒนาดานการทองเท่ียวและบริการ 2 22 230,700,319.00 230,336,357.24 363,961.76 
4 โครงการพัฒนาดานสังคม 1 9 19,142,600.00 19,010,159.00 132,441.00 
5 โครงการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
4 15 50,898,600.00 50,696,210.30 202,389.70 

6 โครงการดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ 4 7 8,193,981.00 7,248,095.00 945,886.00 
7 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   10,000,000.00 9,942,846.25 57,153.75 

รวม 16 62 331,617,200.00 
(100%) 

329,799,949.79 
(99.45%) 

1,817,250.21 
(0.55%) 

ขอมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

 
 
 
  

 ณ วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ จำ�นวน 329,799,949.79 บ�ท 

(99.45%) แบ่งเป็น ก�รเบิกจ่�ย จำ�นวน 195,820,303.79 บ�ท (59.05%) ก�รก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำ�นวน

116,240,446.00 บ�ท (35.05%) และก�รกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำ�นวน 17,739,200.00 บ�ท (5.35%) 

ทั้งนี้ คงเหลือเงินเหลือจ่�ยส่งคืน จำ�นวน 1,817,250.21 บ�ท (0.55%)
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
ธรรมชาตแิละเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 229,750,100.00 222,259,078.00 7,491,022.00 

 กิจกรรมหลัก 1.1 กิจกรรมการพัฒนาการทองเท่ียว
ชุมชนในจังหวัดเชียงใหมดวยนวัตกรรม 

ส านักงานการทองเที่ยว 
และกีฬา จังหวัดเชียงใหม 

455,000.00 455,000.00 - 

 กิจกรรมหลัก 1.2 กิจกรรมการเพิ่มมูลคาสินคา 
และบริการทองเท่ียวสินคาที่ระลึกและธรุกิจที่เกี่ยวของ 

ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม 

567,000.00 545,250.00 21,750.00 

 กิจกรรมหลัก 1.3 กิจกรรมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกดานการทองเท่ียว 

 155,960,000.00 155,181,690.00 778,310.00 

 กิจกรรมย่อย 1.3.1 การยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภยัของทางหลวงเพื่อการทองเที่ยว 

 32,000,000.00 31,541,290.00 458,710.00 

 1) ติดต้ังไฟฟูาสองสวางทางหลวงชนิดประหยัดพลังงาน 
เสนทางขึ้นดอยสุเทพ - พระต าหนักภพูงิคราชนิเวศน์ 
ระยะที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1004  
ตอนหวยแกว - พระต าหนักภูพิงคราชนเิวศน์  
ระหวาง กม.11+058 - กม.17+290 (เป็นแหงๆ)  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม จังหวดัเชียงใหม 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที ่2 12,000,000.00 11,600,000.00 400,000.00 

  2) ติดต้ังราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเสนทาง 
ขึ้นดอยสุเทพ พระต าหนกัภูพิงคราชนิเวศน์  
ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนหวยแกว –  
พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหวาง กม.3+505 –  
กม.12+000 (เป็นแหงๆ) ต าบลสุเทพ  
อ าเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที ่2 20,000,000.00 19,941,290.00 58,710.00 

  กิจกรรมย่อย 1.3.2 บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่ช ารุด
เสียหายดวยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใชงานใหม 
(Pavement In-Place Recycling) ทางหลวง 
หมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด  
ระหวาง กม.43+379.50 - กม.48+750  
ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเตา จังหวัดเชยีงใหม 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที ่1 20,000,000.00 19,960,000.00 40,000.00 

  กิจกรรมย่อย 1.3.3 ขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออก 
แลวลงวัสดุใหม (Scarification andReconstruction) 
ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนสินไชย - บานหลวง 
ระหวาง กม.68+000 - กม.73+000 ต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที ่3 20,000,000.00 19,877,400.00 122,600.00 

  กิจกรรมย่อย 1.3.4 พัฒนาเสนทางในพื้นที่สถานี 
เกษตรหลวงปางดะ ต าบลสะเมิงใต อ าเภอสะเมิง  
จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 27,500,000.00 27,450,000.00 50,000.00 

  กิจกรรมย่อย 1.3.5 จัดท าระบบปูายขอมูลตางๆ  
ติดต้ังกลองตรวจจับอุบัติเหต ุและระบบประเมิน
ระยะเวลาเดินทาง ถนนสาย ชม.3029  
(สมโภชเชียงใหม 700 ปี) อ าเภอเมืองเชียงใหม – สาย 
ชม.3035 (เล่ียงเมืองหางดง-สันปุาตอง) อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันปาุตอง จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 25,000,000.00 24,966,000.00 34,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

กิจกรรมย่อย 1.3.6 ปรับปรุงอ านวยความปลอดภยั 
ถนนสาย ชม.4016 (แมวาง–อินทนนท์)  
ตั้งแตอ าเภอสันปุาตอง – ต าบลบานกาด ต าบลทุงปี้ 
ต าบลแมวิน ต าบลบานหลวง อ าเภอแมวาง –  
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 14,050,000.00 13,998,000.00 52,000.00 

  กิจกรรมย่อย 1.3.7 ปรับปรุงอ านวยความปลอดภยั 
ถนนสาย ชม.3044 บานศรีบัวบาน อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 12,500,000.00 12,480,000.00 20,000.00 

  กิจกรรมย่อย 1.3.8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายสามแยกพระเจาตนหลวง ไปปาุชุมชนกาดฮาว 
หมูที่ 4 บานกาดฮาว ต าบลสะลวง อ าเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอแมริม 4,910,000.00 4,909,000.00 1,000.00 

  กิจกรรมหลัก 1.4 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานแหลงทองเท่ียว 

 71,401,300.00 64,710,338.00 6,690,962.00 

  กิจกรรมย่อย 1.4.1 ปรับปรงุเสนทางศึกษาธรรมชาติ
น้ าตกแมสา ชั้น 1 - 10 ต าบลแมแรม อ าเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 4,421,000.00 3,549,252.00 871,748.00 

  กิจกรรมย่อย 1.4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ดวยทางเดิน
ยกระดับบริเวณศูนย์บรกิารนักทองเท่ียว  
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ต าบลแมแรม  
อ าเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 3,035,000.00 2,680,748.00 354,252.00 

  กิจกรรมย่อย 1.4.3 กอสรางศูนย์ขอมูลทองเที่ยว 
และศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถ ีอ าเภอสันปุาตอง 
 (ระยะที ่1) ต าบลบานกลาง อ าเภอสันปุาตอง 
 จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม 

14,500,000.00 12,750,000.00 1,750,000.00 

  กิจกรรมย่อย 1.4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน 
(ระยะที่ 1) ต าบลชางเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม 

18,000,000.00 14,750,000.00 3,250,000.00 

  กิจกรรมย่อย 1.4.5 สงเสริมและพัฒนาความปลอดภยั
ทางหลวงหมายเลข 108  ตอนเชียงใหม - ปากทางทาลี่ 
- สะพานแมกลาง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง 
ต าบลขวงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที ่1 25,000,000.00 24,876,173.00 123,827.00 

  กิจกรรมย่อย 1.4.6 ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวน้ าพุรอน
บานหนองครก ต าบลสันทราย อ าเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอพราว 6,445,300.00 6,104,165.00 341,135.00 

  กิจกรรมหลัก 1.5 กิจกรรมการยกระดบัคุณคา 
การทองเท่ียวประเพณีลานนา 12 เดือน  
ดวยการสรางเรื่องราว (Story Telling) 
ที่ยึดโยงเร่ืองราวดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมยัใหม 

ส านักงานการทองเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

1,366,800.00 1,366,800.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น 

7,250,000.00 6,801,750.00 448,250.00 

  กิจกรรมหลัก 2.1 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม 
การทองเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น 

 3,400,000.00 3,400,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 2.1.1 สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดเชียงใหม และ 725 ปี เมืองเชียงใหม 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงใหม 

1,500,000.00 1,500,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 2.1.2 เชียงใหมเมืองดนตรี ส านักงานการทองเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

1,900,000.00 1,900,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 2.2 กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 
เพิม่มูลคาเช่ือมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น 

 450,000.00 1,750.00 448,250.00 

  กิจกรรมย่อย 2.2.1 ประเพณีสักการะกูเจาหลวง  
(ขอยกเลิก) 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงใหม 

450,000.00 1,750.00 448,250.00 

  กิจกรรมหลัก 2.3 กิจกรรมสงเสริมและเพิ่มมูลคา
เช่ือมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิน่ 

 3,000,000.00 3,000,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 2.3.1 ประชาสัมพันธ์เมืองหัตถกรรม
สรางสรรค์ (Craft & Folk Art) 

ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม 

3,000,000.00 3,000,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 2.4 กิจกรรมการพัฒนาดานการตลาด 
การประชาสัมพันธ์และสรางการรับรูเพือ่การทองเท่ียว 

 400,000.00 400,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 2.4.1 สงเสริมและพัฒนาตลาด 
ดานการทองเท่ียวทางหัตถศิลป  
Craft & Folk Art Village 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงใหม 

400,000.00 400,000.00 - 

3 โครงการยกระดบัการผลิต การแปรรปู การตลาด
สินค้าอาหารเกษตรปลอดภยัสู่เกษตรอินทรีย์ 

 4,914,000.00 4,821,140.00 92,860.00 

  กิจกรรมหลัก 3.1 กิจกรรมสงเสริม 
การผลิตอาโวคาโดคุณภาพ 

ศูนย์สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
(เกษตรที่สูง) 

417,000.00 331,140.00 85,860.00 

  กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมกอสรางอาคารคัดบรรจุ
ผลผลิต คสล. ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาโครงการ 
หลวงหนองเขียว หมูที่ 14 ต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเชียงดาว 

4,497,000.00 4,490,000.00 7,000.00 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตร 
ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ 

 2,058,400.00 2,035,842.00 22,558.00 

  กิจกรรมหลัก 4.1 กิจกรรมสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิต
ปศุสัตว์และสินคาปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ์ 
และหมูบานโดยรอบ 

ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดเชียงใหม 

148,100.00 148,100.00 - 

  กิจกรรมหลัก 4.2 กิจกรรมการปรับปรงุบ ารุงดิน 
เพื่อการเกษตรพรอมจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน 
และน้ าในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ ์

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 412,000.00 398,800.00 13,200.00 

  กิจกรรมหลัก 4.3 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน 
เพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ์ 
ลุมน้ าเมืองงาม ต าบลทาตอน อ าเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม 

558,300.00 548,942.00 9,358.00 

  กิจกรรมหลัก 4.4 กิจกรรมการปรับปรงุบ ารุงดิน 
เพื่อการเกษตรพรอมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าใน 

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 940,000.00 940,000.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ์(ขยายผล) 
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา

ด้านการเกษตร 
 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 5.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร 

 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 5.1.1 ปรับปรุงแนวตลิ่งล าเหมืองกลาง 
โดยการกอสรางพนังกันตลิ่ง คสล. บริเวณล าเหมือง
กลาง หมู 8 บานสันปุาเด่ือ ต าบลหนองแฝก  
อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ี 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

6 โครงการพลิกโฉมเชยีงใหมสู่่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
เมืองแห่งไมซ ์เมืองแห่งสตาร์ทอัพ  
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 

 1,227,100.00 526,300.00 700,800.00 

  กิจกรรมหลัก 6.1 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสุขภาพ 
ภูมิปัญญาไทย Chiang Mai Thai Wisdom 
Medicopolis 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม 

1,227,100.00 526,300.00 700,800.00 

7 โครงการยกระดบัเชยีงใหม่ 
ด้วยนวัตกรรมเชงิสร้างสรรค์  
(Chiang Mai Creative Innovation) 

 3,653,900.00 3,643,000.00 10,900.00 

  กิจกรรมหลัก 7.1 กิจกรรมยกระดับผลติภัณฑ์ 
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค์  
(Chiang Mai Creative Innovation Product) 

ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค
ที่ 1 

3,653,900.00 3,643,000.00 10,900.00 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุม 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 13,116,460.00 12,342,010.30 774,449.70 

  กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมการแกไขปญัหาฝุุนควัน
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม/ อ าเภอทกุอ าเภอ 
(ยกเวนอ าเภอสารภี) 

2,834,400.00 2,676,750.30 157,649.70 

  กิจกรรมหลัก 8.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปูองกันรักษาปุาในพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติ 
และปุาอนุรกัษ ์

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไมที ่
1 

1,850,400.00 1,233,600.00 616,800.00 

  กิจกรรมหลัก 8.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ ์
ปูองกันแกไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา 

ส านักงานประชาสัมพันธ ์
จังหวัดเชียงใหม 

193,800.00 193,800.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.4 กิจกรรมจางเหมาราษฎร
ประชาสัมพันธ ์เฝูาระวัง ลาดตระเวนและดับไฟปุา 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 6,300,000.00 6,300,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.5 กิจกรรมการสรางความเขมแข็ง 
ของกลุม องค์กร เครือขายประชาชนในการแกไขปัญหา
ฝุุนควัน โดยสรางเศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชน  
และการปรับเปลีย่นอาชพี 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม 

1,812,300.00 1,812,300.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.6 กิจกรรมการบริหารจดัการเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน 
อยางครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) 

 125,560.00 125,560.00 - 

  กิจกรรมย่อย 8.6.1 การอบรมสรางความรูความเขาใจ 
ปลุกจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการ
ขยะแตละประเภท สรางความรูดานขยะที่สามารถ 

ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม 

125,560.00 125,560.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น 

7,250,000.00 6,801,750.00 448,250.00 

  กิจกรรมหลัก 2.1 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม 
การทองเท่ียวงานเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่น 

 3,400,000.00 3,400,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 2.1.1 สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดเชียงใหม และ 725 ปี เมืองเชียงใหม 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงใหม 

1,500,000.00 1,500,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 2.1.2 เชียงใหมเมืองดนตรี ส านักงานการทองเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

1,900,000.00 1,900,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 2.2 กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว 
เพิ่มมูลคาเช่ือมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น 

 450,000.00 1,750.00 448,250.00 

  กิจกรรมย่อย 2.2.1 ประเพณีสักการะกูเจาหลวง  
(ขอยกเลิก) 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงใหม 

450,000.00 1,750.00 448,250.00 

  กิจกรรมหลัก 2.3 กิจกรรมสงเสริมและเพิ่มมูลคา
เช่ือมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิน่ 

 3,000,000.00 3,000,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 2.3.1 ประชาสัมพันธ์เมืองหัตถกรรม
สรางสรรค์ (Craft & Folk Art) 

ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม 

3,000,000.00 3,000,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 2.4 กิจกรรมการพัฒนาดานการตลาด 
การประชาสัมพันธ์และสรางการรับรูเพือ่การทองเท่ียว 

 400,000.00 400,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 2.4.1 สงเสริมและพัฒนาตลาด 
ดานการทองเท่ียวทางหัตถศิลป  
Craft & Folk Art Village 

ส านักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงใหม 

400,000.00 400,000.00 - 

3 โครงการยกระดบัการผลิต การแปรรปู การตลาด
สินค้าอาหารเกษตรปลอดภยัสู่เกษตรอินทรีย์ 

 4,914,000.00 4,821,140.00 92,860.00 

  กิจกรรมหลัก 3.1 กิจกรรมสงเสริม 
การผลิตอาโวคาโดคุณภาพ 

ศูนย์สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
(เกษตรที่สูง) 

417,000.00 331,140.00 85,860.00 

  กิจกรรมหลัก 3.2 กิจกรรมกอสรางอาคารคัดบรรจุ
ผลผลิต คสล. ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาโครงการ 
หลวงหนองเขียว หมูที่ 14 ต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเชียงดาว 

4,497,000.00 4,490,000.00 7,000.00 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดา้นการเกษตร 
ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ 

 2,058,400.00 2,035,842.00 22,558.00 

  กิจกรรมหลัก 4.1 กิจกรรมสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิต
ปศุสัตว์และสินคาปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ์ 
และหมูบานโดยรอบ 

ส านักงานปศุสัตว ์
จังหวัดเชียงใหม 

148,100.00 148,100.00 - 

  กิจกรรมหลัก 4.2 กิจกรรมการปรับปรงุบ ารุงดิน 
เพื่อการเกษตรพรอมจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน 
และน้ าในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ ์

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 412,000.00 398,800.00 13,200.00 

  กิจกรรมหลัก 4.3 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน 
เพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ์ 
ลุมน้ าเมืองงาม ต าบลทาตอน อ าเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม 

558,300.00 548,942.00 9,358.00 

  กิจกรรมหลัก 4.4 กิจกรรมการปรับปรงุบ ารุงดิน 
เพื่อการเกษตรพรอมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าใน 

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 940,000.00 940,000.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ์(ขยายผล) 
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา

ด้านการเกษตร 
 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 5.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร 

 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 5.1.1 ปรับปรุงแนวตลิ่งล าเหมืองกลาง 
โดยการกอสรางพนังกันตลิ่ง คสล. บริเวณล าเหมือง
กลาง หมู 8 บานสันปุาเด่ือ ต าบลหนองแฝก  
อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ี 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

6 โครงการพลิกโฉมเชยีงใหมสู่่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
เมืองแห่งไมซ ์เมืองแห่งสตาร์ทอัพ  
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 

 1,227,100.00 526,300.00 700,800.00 

  กิจกรรมหลัก 6.1 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสุขภาพ 
ภูมิปัญญาไทย Chiang Mai Thai Wisdom 
Medicopolis 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม 

1,227,100.00 526,300.00 700,800.00 

7 โครงการยกระดบัเชยีงใหม่ 
ด้วยนวัตกรรมเชงิสร้างสรรค์  
(Chiang Mai Creative Innovation) 

 3,653,900.00 3,643,000.00 10,900.00 

  กิจกรรมหลัก 7.1 กิจกรรมยกระดับผลติภัณฑ์ 
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค์  
(Chiang Mai Creative Innovation Product) 

ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค
ที่ 1 

3,653,900.00 3,643,000.00 10,900.00 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุม 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 13,116,460.00 12,342,010.30 774,449.70 

  กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมการแกไขปญัหาฝุุนควัน
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม/ อ าเภอทกุอ าเภอ 
(ยกเวนอ าเภอสารภี) 

2,834,400.00 2,676,750.30 157,649.70 

  กิจกรรมหลัก 8.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปูองกันรักษาปุาในพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติ 
และปุาอนุรกัษ ์

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไมที ่
1 

1,850,400.00 1,233,600.00 616,800.00 

  กิจกรรมหลัก 8.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ ์
ปูองกันแกไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา 

ส านักงานประชาสัมพันธ ์
จังหวัดเชียงใหม 

193,800.00 193,800.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.4 กิจกรรมจางเหมาราษฎร
ประชาสัมพันธ ์เฝูาระวัง ลาดตระเวนและดับไฟปุา 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 6,300,000.00 6,300,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.5 กิจกรรมการสรางความเขมแข็ง 
ของกลุม องค์กร เครือขายประชาชนในการแกไขปัญหา
ฝุุนควัน โดยสรางเศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชน  
และการปรับเปลีย่นอาชพี 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม 

1,812,300.00 1,812,300.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.6 กิจกรรมการบริหารจดัการเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน 
อยางครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) 

 125,560.00 125,560.00 - 

  กิจกรรมย่อย 8.6.1 การอบรมสรางความรูความเขาใจ 
ปลุกจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการ
ขยะแตละประเภท สรางความรูดานขยะที่สามารถ 

ส านักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม 

125,560.00 125,560.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน 
การพัฒนาด้านการเกษตร 

 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 5.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร 

 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 5.1.1 ปรับปรุงแนวตลิ่งล าเหมืองกลาง 
โดยการกอสรางพนังกันตลิ่ง คสล.  
บริเวณล าเหมืองกลาง หมู 8 บานสันปุาเด่ือ 
ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสารภ ี 1,540,000.00 1,540,000.00 - 

6 โครงการพลิกโฉมเชยีงใหมสู่่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
เมืองแห่งไมซ ์เมืองแห่งสตาร์ทอัพ  
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 

 1,227,100.00 526,300.00 700,800.00 

  กิจกรรมหลัก 6.1 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสุขภาพ 
ภูมิปัญญาไทย Chiang Mai Thai Wisdom 
Medicopolis 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม 

1,227,100.00 526,300.00 700,800.00 

7 โครงการยกระดบัเชยีงใหม่ 
ด้วยนวัตกรรมเชงิสร้างสรรค์  
(Chiang Mai Creative Innovation) 

 3,653,900.00 3,643,000.00 10,900.00 

  กิจกรรมหลัก 7.1 กิจกรรมยกระดับผลติภัณฑ์ 
ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค์  
(Chiang Mai Creative Innovation Product) 

ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 3,653,900.00 3,643,000.00 10,900.00 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุม 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 13,116,460.00 12,342,010.30 774,449.70 

  กิจกรรมหลัก 8.1 กิจกรรมการแกไขปญัหาฝุุนควัน
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม/ 
อ าเภอทกุอ าเภอ 
(ยกเวนอ าเภอสารภี) 

2,834,400.00 2,676,750.30 157,649.70 

  กิจกรรมหลัก 8.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปูองกันรักษาปุาในพื้นที่ปุาสงวนแหงชาติ 
และปุาอนุรกัษ ์

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไมที ่1 1,850,400.00 1,233,600.00 616,800.00 

  กิจกรรมหลัก 8.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธ ์
ปูองกันแกไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา 

ส านักงานประชาสัมพันธ ์
จังหวัดเชียงใหม 

193,800.00 193,800.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.4 กิจกรรมจางเหมาราษฎร
ประชาสัมพันธ ์เฝูาระวัง ลาดตระเวนและดับไฟปุา 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 6,300,000.00 6,300,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.5 กิจกรรมการสรางความเขมแข็ง 
ของกลุม องค์กร เครือขายประชาชนในการแกไขปัญหา
ฝุุนควัน โดยสรางเศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชน  
และการปรับเปลีย่นอาชพี 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

1,812,300.00 1,812,300.00 - 

  กิจกรรมหลัก 8.6 กิจกรรมการบริหารจดัการเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน 
อยางครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) 

 125,560.00 125,560.00 - 

  กิจกรรมย่อย 8.6.1 การอบรมสรางความรูความเขาใจ 
ปลุกจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการ
ขยะแตละประเภท สรางความรูดานขยะที่สามารถ 
แปรรูปเป็นพลังงาน 

ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 125,560.00 125,560.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลง่น้ า 8,080,000.00 3,680,000.00 4,400,000.00 
  กิจกรรมหลัก 9.1 กิจกรรมเพิ่มความชุมชื่น 

ในพื้นที่ปุาตนน้ า 
 8,080,000.00 3,680,000.00 4,400,000.00 

  กิจกรรมย่อย 9.1.1 กอสรางระบบปุาเปียก  
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 8,080,000.00 3,680,000.00 4,400,000.00 

10 โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพืน้ที่สีเขียว  19,403,600.00 8,177,400.00 11,226,200.00 
  กิจกรรมหลัก 10.1 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟืน้ฟู สนับสนุน

ชุมชน ในการสรางปุา เพิ่มรายไดในพื้นที่ 
โครงการรอยใจรักษ ์จังหวัดเชียงใหม 

 1,940,000.00 1,925,000.00 15,000.00 

  กิจกรรมย่อย 10.1.1 สรางฝายชะลอน้ า แบบทองถิ่น
เบื้องตน หรือ ฝายผสมผสาน จังหวัดเชียงใหม 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 500,000.00 500,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 10.1.2 กอสรางฝายดักตะกอน 
โดยใชกลองลวดตาขาย (กลองเกเบี้ยน)  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 300,000.00 300,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 10.1.3 ปลูกปุาใชสอย ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 500,000.00 500,000.00 - 
  กิจกรรมย่อย 10.1.4 การสงเสริมการปลูกหวาย ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 640,000.00 625,000.00 15,000.00 
  กิจกรรมหลัก 10.2 กิจกรรมเพาะช ากลาไม 

 และแฝก เพื่อชุมชน 
 17,463,600.00 6,252,400.00 11,211,200.00 

  กิจกรรมย่อย 10.2.1 กอสรางเรือนเพาะช ากลาไม 
แบบเปิด ขนาด 20x20 เมตร จังหวัดเชียงใหม 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 17,463,600.00 6,252,400.00 11,211,200.00 

11 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน   29,970,000.00 26,496,800.00 3,473,200.00 
  กิจกรรมหลัก 11.1 กิจกรรมปูองกันการพังทลาย 

ของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ า 
 29,970,000.00 26,496,800.00 3,473,200.00 

  กิจกรรมย่อย 11.1.1 กอสรางเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
ริมแมน้ าขาน บานตนแหนนอย หมู 7 (ระยะที1่)  
ต าบลทาวังพราว อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม 

14,250,000.00 12,048,000.00 2,202,000.00 

  กิจกรรมย่อย 11.1.2 กอสรางเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
ริมแมน้ าปิง บานลองปูหุมน หมู 11 ต าบลสันทราย 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม 

5,900,000.00 5,548,800.00 351,200.00 

  กิจกรรมย่อย 11.1.3 กอสรางเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
ริมแมน้ าปิง บานสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู 7 (ระยะที่ 2) 
ต าบลแมแฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม 

9,820,000.00 8,900,000.00 920,000.00 

12 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อความยั่งยืน 

 6,815,500.00 4,678,714.00 2,136,786.00 

  กิจกรรมหลัก 12.1 กิจกรรมการปูองกนัและแกไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมเพื่อความยั่งยืน 
ประจ าป ี2564 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม/ 
อ าเภอทกุอ าเภอ 

5,271,900.00 4,136,500.00 1,135,400.00 

  กิจกรรมหลัก 12.2 กิจกรรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม
รวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจเชิงสรางสรรค์ 
ปูองกันยาเสพติด 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม 

1,043,600.00 302,734.00 740,866.00 

  กิจกรรมหลัก 12.3 กิจกรรมการปูองกนั 
และแกไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน 

ต ารวจภธูรจังหวัดเชียงใหม 500,000.00 239,480.00 260,520.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลง่น้ า 8,080,000.00 3,680,000.00 4,400,000.00 
  กิจกรรมหลัก 9.1 กิจกรรมเพิ่มความชุมชื่น 

ในพื้นที่ปุาตนน้ า 
 8,080,000.00 3,680,000.00 4,400,000.00 

  กิจกรรมย่อย 9.1.1 กอสรางระบบปุาเปียก  
จังหวัดเชียงใหม 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 8,080,000.00 3,680,000.00 4,400,000.00 

10 โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพืน้ที่สีเขียว  19,403,600.00 8,177,400.00 11,226,200.00 
  กิจกรรมหลัก 10.1 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟืน้ฟู สนับสนุน

ชุมชน ในการสรางปุา เพิ่มรายไดในพื้นที่ 
โครงการรอยใจรักษ ์จังหวัดเชียงใหม 

 1,940,000.00 1,925,000.00 15,000.00 

  กิจกรรมย่อย 10.1.1 สรางฝายชะลอน้ า แบบทองถิ่น
เบื้องตน หรือ ฝายผสมผสาน จังหวัดเชียงใหม 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 500,000.00 500,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 10.1.2 กอสรางฝายดักตะกอน 
โดยใชกลองลวดตาขาย (กลองเกเบี้ยน)  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 300,000.00 300,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 10.1.3 ปลูกปุาใชสอย ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 500,000.00 500,000.00 - 
  กิจกรรมย่อย 10.1.4 การสงเสริมการปลูกหวาย ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 640,000.00 625,000.00 15,000.00 
  กิจกรรมหลัก 10.2 กิจกรรมเพาะช ากลาไม 

 และแฝก เพื่อชุมชน 
 17,463,600.00 6,252,400.00 11,211,200.00 

  กิจกรรมย่อย 10.2.1 กอสรางเรือนเพาะช ากลาไม 
แบบเปิด ขนาด 20x20 เมตร จังหวัดเชียงใหม 

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 17,463,600.00 6,252,400.00 11,211,200.00 

11 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน   29,970,000.00 26,496,800.00 3,473,200.00 
  กิจกรรมหลัก 11.1 กิจกรรมปูองกันการพังทลาย 

ของพื้นที่ตลิ่งริมแมน้ า 
 29,970,000.00 26,496,800.00 3,473,200.00 

  กิจกรรมย่อย 11.1.1 กอสรางเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
ริมแมน้ าขาน บานตนแหนนอย หมู 7 (ระยะที1่)  
ต าบลทาวังพราว อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม 

14,250,000.00 12,048,000.00 2,202,000.00 

  กิจกรรมย่อย 11.1.2 กอสรางเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
ริมแมน้ าปิง บานลองปูหุมน หมู 11 ต าบลสันทราย 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม 

5,900,000.00 5,548,800.00 351,200.00 

  กิจกรรมย่อย 11.1.3 กอสรางเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
ริมแมน้ าปิง บานสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู 7 (ระยะที่ 2) 
ต าบลแมแฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม 

9,820,000.00 8,900,000.00 920,000.00 

12 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพื่อความยั่งยืน 

 6,815,500.00 4,678,714.00 2,136,786.00 

  กิจกรรมหลัก 12.1 กิจกรรมการปูองกนัและแกไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมเพื่อความยั่งยืน 
ประจ าป ี2564 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม/ 
อ าเภอทกุอ าเภอ 

5,271,900.00 4,136,500.00 1,135,400.00 

  กิจกรรมหลัก 12.2 กิจกรรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม
รวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจเชิงสรางสรรค์ 
ปูองกันยาเสพติด 

ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม 

1,043,600.00 302,734.00 740,866.00 

  กิจกรรมหลัก 12.3 กิจกรรมการปูองกนั 
และแกไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน 

ต ารวจภธูรจังหวัดเชียงใหม 500,000.00 239,480.00 260,520.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

13 โครงการบูรณาการสรา้งความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
และเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในระดับท้องถิ่น 

1,310,500.00 1,182,100.00 128,400.00 

 กิจกรรมหลัก 13.1 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎร 
ชุดรักษาความปลอดภยัหมูบาน (ชรบ.)  
ในพื้นที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม/
5 อ าเภอชายแดน 

952,000.00 856,650.00 95,350.00 

  กิจกรรมหลัก 13.2 กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ 
ดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปอูงกนั 
และแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม 358,500.00 325,450.00 33,050.00 

14 โครงการการปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอยา่งยั่งยืน  

 500,000.00 200,000.00 300,000.00 

  กิจกรรมหลัก 14.1 กิจกรรมการสนับสนุน 
เพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ในการชวยเหลอืงานสาธารณภัย และงานพัฒนาพื้นที่ 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม/  
อ าเภอทกุอ าเภอ 

500,000.00 200,000.00 300,000.00 

15 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรยีบร้อย
ในจังหวัดเชยีงใหม ่

 300,000.00 300,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 15.1 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม 300,000.00 300,000.00 - 

16 โครงการการขบัเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวัดเชยีงใหม่ 

 19,392,600.00 19,010,159.00 382,441.00 

  กิจกรรมหลัก 16.1 กิจกรรมการประชมุวางแผน 
บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม 492,000.00 482,865.00 9,135.00 

  กิจกรรมหลัก 16.2 กิจกรรมการบูรณาการ 
งานดานเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อน 
โครงการเกษตรวิชญา 

ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 401,000.00 378,694.00 22,306.00 

  กิจกรรมหลัก 16.3 กิจกรรมสงเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชด าร ิ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 628,000.00 628,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 16.4 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนิน 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 1,192,400.00 842,400.00 350,000.00 

  กิจกรรมหลัก 16.5 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 15,701,200.00 15,701,200.00 - 

  กิจกรรมย่อย 16.5.1 เพาะช ากลาไมขนาดใหญ  
จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 4,560,000.00 4,560,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 16.5.2 เพาะช ากลาไมขนาดเล็ก  
จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 6,873,000.00 6,873,000.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

13 โครงการบูรณาการสรา้งความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
และเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในระดับท้องถิ่น 

1,310,500.00 1,182,100.00 128,400.00 

 กิจกรรมหลัก 13.1 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎร 
ชุดรักษาความปลอดภยัหมูบาน (ชรบ.)  
ในพื้นที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม/5  
อ าเภอชายแดน 

952,000.00 856,650.00 95,350.00 

  กิจกรรมหลัก 13.2 กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ 
ดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปอูงกัน 
และแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม 358,500.00 325,450.00 33,050.00 

14 โครงการการปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอยา่งยั่งยืน  

 500,000.00 200,000.00 300,000.00 

  กิจกรรมหลัก 14.1 กิจกรรมการสนับสนุน 
เพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ในการชวยเหลอืงานสาธารณภัย และงานพัฒนาพื้นที่ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม/  
อ าเภอทกุอ าเภอ 

500,000.00 200,000.00 300,000.00 

15 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรยีบร้อย
ในจังหวัดเชยีงใหม ่

 300,000.00 300,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 15.1 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม 300,000.00 300,000.00 - 

16 โครงการการขบัเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวัดเชยีงใหม่ 

 19,392,600.00 19,010,159.00 382,441.00 

  กิจกรรมหลัก 16.1 กิจกรรมการประชมุวางแผน 
บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม 492,000.00 482,865.00 9,135.00 

  กิจกรรมหลัก 16.2 กิจกรรมการบูรณาการ 
งานดานเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อน 
โครงการเกษตรวิชญา 

ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 401,000.00 378,694.00 22,306.00 

  กิจกรรมหลัก 16.3 กิจกรรมสงเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชด าร ิ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 628,000.00 628,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 16.4 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนิน 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 1,192,400.00 842,400.00 350,000.00 

  กิจกรรมหลัก 16.5 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 15,701,200.00 15,701,200.00 - 

  กิจกรรมย่อย 16.5.1 เพาะช ากลาไมขนาดใหญ  
จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 4,560,000.00 4,560,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 16.5.2 เพาะช ากลาไมขนาดเล็ก  
จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 6,873,000.00 6,873,000.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

กิจกรรมย่อย 16.5.3 เพาะช ากลาหวาย  
จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 4,268,200.00 4,268,200.00 - 

  กิจกรรมหลัก 16.6 กิจกรรมแสดงนิทรรศการด าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชียงใหม 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม 500,000.00 499,000.00 1,000.00 

  กิจกรรมหลัก 16.7 กิจกรรมบ ารุงตนไม 
โดยการมีสวนรวม จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม 478,000.00 478,000.00 - 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  10,000,000.00 9,942,846.25 57,153.75 
  เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได้ 

(ค่า K) โครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
ของจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

 2,162,810.24 2,162,810.24 - 

  1) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการ
ทองเที่ยว  
ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวโครงการ
พระราชด าริหวยตึงเฒา อ าเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 530,808.97 530,808.97 - 

  2) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเสนทาง 
เพื่อการทองเท่ียว 
ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ าตกหวยทราย
เหลือง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 302,963.83 302,963.83 - 

  3) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปุา 
ดาราภิรมย ์ต าบลริมใต อ าเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 441,756.44 441,756.44 - 

  4) โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน  
เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนกัทองเที่ยว 
กิจกรรมหลักอ านวยความปลอดภยัผูใชทางหลวง 
เสริมถนนสายดอยเตา - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 
ระหวาง  กม.14+975 – กม.18+100 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที ่1 887,281.00 887,281.00 - 

รวมทั้งหมด 
331,617,200.0

0 
(100.00%) 

329,799,949.7
9 

(99.45%) 

1,817,250.21 
(0.55%) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

  กิจกรรมหลัก 16.7 กิจกรรมบ ารุงตนไม 
โดยการมีสวนรวม จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม 478,000.00 478,000.00 - 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  10,000,000.00 9,942,846.25 57,153.75 
  เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได้ 

(ค่า K) โครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
ของจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

 2,162,810.24 2,162,810.24 - 

  1) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเสนทาง 
เพื่อการทองเท่ียว ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
โครงการพระราชด าริหวยตึงเฒา อ าเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม  

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 530,808.97 530,808.97 - 

  2) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเสนทาง 
เพื่อการทองเท่ียว ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว 
น้ าตกหวยทรายเหลือง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 302,963.83 302,963.83 - 

  3) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กอสรางสะพานขามคลองชลประทาน 
เขาสูวัดปุาดาราภิรมย ์ต าบลริมใต อ าเภอแมริม  
จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 441,756.44 441,756.44 - 

  4) โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน  
เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนกัทองเที่ยว 
กิจกรรมหลักอ านวยความปลอดภยัผูใชทางหลวง 
เสริมถนนสายดอยเตา - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 
ระหวาง  กม.14+975 – กม.18+100 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที ่1 887,281.00 887,281.00 - 

รวมทั้งหมด 331,617,200.00 
(100.00%) 

329,799,949.79 
(99.45%) 

1,817,250.21 
(0.55%) 

 
 
 
  

ANNUAL REPORT 2021
C h i a n g  M a i  P r o v i n c e

รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่
26 27

รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

37 
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13 โครงการบูรณาการสรา้งความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
และเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในระดับท้องถิ่น 

1,310,500.00 1,182,100.00 128,400.00 

 กิจกรรมหลัก 13.1 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎร 
ชุดรักษาความปลอดภยัหมูบาน (ชรบ.)  
ในพื้นที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม/5  
อ าเภอชายแดน 

952,000.00 856,650.00 95,350.00 

  กิจกรรมหลัก 13.2 กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ 
ดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปอูงกัน 
และแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม 358,500.00 325,450.00 33,050.00 

14 โครงการการปลูกฝังจิตส านึกสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์น้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งอยา่งยั่งยืน  

 500,000.00 200,000.00 300,000.00 

  กิจกรรมหลัก 14.1 กิจกรรมการสนับสนุน 
เพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
ในการชวยเหลอืงานสาธารณภัย และงานพัฒนาพื้นที่ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม/  
อ าเภอทกุอ าเภอ 

500,000.00 200,000.00 300,000.00 

15 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรยีบร้อย
ในจังหวัดเชยีงใหม ่

 300,000.00 300,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 15.1 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพ 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม 

ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม 300,000.00 300,000.00 - 

16 โครงการการขบัเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจังหวัดเชยีงใหม่ 

 19,392,600.00 19,010,159.00 382,441.00 

  กิจกรรมหลัก 16.1 กิจกรรมการประชมุวางแผน 
บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม 492,000.00 482,865.00 9,135.00 

  กิจกรรมหลัก 16.2 กิจกรรมการบูรณาการ 
งานดานเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อน 
โครงการเกษตรวิชญา 

ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 401,000.00 378,694.00 22,306.00 

  กิจกรรมหลัก 16.3 กิจกรรมสงเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชด าร ิ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 628,000.00 628,000.00 - 

  กิจกรรมหลัก 16.4 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนิน 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 1,192,400.00 842,400.00 350,000.00 

  กิจกรรมหลัก 16.5 กิจกรรมอนุรักษ ์ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 15,701,200.00 15,701,200.00 - 

  กิจกรรมย่อย 16.5.1 เพาะช ากลาไมขนาดใหญ  
จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 4,560,000.00 4,560,000.00 - 

  กิจกรรมย่อย 16.5.2 เพาะช ากลาไมขนาดเล็ก  
จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 6,873,000.00 6,873,000.00 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานด าเนินการ งบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ คงเหลือ 

กิจกรรมย่อย 16.5.3 เพาะช ากลาหวาย  
จังหวัดเชียงใหม  

ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่16 4,268,200.00 4,268,200.00 - 

  กิจกรรมหลัก 16.6 กิจกรรมแสดงนิทรรศการด าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชียงใหม 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม 500,000.00 499,000.00 1,000.00 

  กิจกรรมหลัก 16.7 กิจกรรมบ ารุงตนไม 
โดยการมีสวนรวม จังหวัดเชียงใหม 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม 478,000.00 478,000.00 - 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  10,000,000.00 9,942,846.25 57,153.75 
  เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได้ 

(ค่า K) โครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
ของจังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(งบพัฒนาจังหวัด) 

 2,162,810.24 2,162,810.24 - 

  1) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการ
ทองเที่ยว  
ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวโครงการ
พระราชด าริหวยตึงเฒา อ าเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม  

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 530,808.97 530,808.97 - 

  2) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเสนทาง 
เพื่อการทองเท่ียว 
ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ าตกหวยทราย
เหลือง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 302,963.83 302,963.83 - 

  3) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
กอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปุา 
ดาราภิรมย ์ต าบลริมใต อ าเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 441,756.44 441,756.44 - 

  4) โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน  
เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนกัทองเที่ยว 
กิจกรรมหลักอ านวยความปลอดภยัผูใชทางหลวง 
เสริมถนนสายดอยเตา - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 
ระหวาง  กม.14+975 – กม.18+100 

แขวงทางหลวงเชียงใหมที ่1 887,281.00 887,281.00 - 

รวมทั้งหมด 
331,617,200.0

0 
(100.00%) 

329,799,949.7
9 

(99.45%) 

1,817,250.21 
(0.55%) 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 
การส่งเสรมิการท่องเทีย่วเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สุขภาพ 

และเศรษฐกิจทอ้งถิ่น 
 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเปูาหมาย ปี พ.ศ 2564 ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564 
รายไดจากการทองเที่ยว
จังหวัด เพิ่มขึ้นรอยละ 3 

99,070 ลานบาท 125,000 ลานบาท 31,385 ลานบาท 

 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา จ านวนกจิกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ 
1. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และผูประกอบการ 
ดานการทองเที่ยว สินคา และบรกิาร 

1 กิจกรรม 545,250 บาท 

2. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ 
ของแหลงทองเที่ยว และกิจกรรม 
การทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น
เชื่อมโยงสูระดับสากล 

3 กิจกรรม 4,766,800 บาท 

3. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกทางการทองเที่ยว 

15 กิจกรรม 219,892,028 บาท 

4. สงเสรมิยกระดับมาตรฐาน 
และสรางนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมลูคา 
การทองเที่ยวบนฐานการมสีวนรวม
ของทุกภาคสวน 

2 กิจกรรม 3,455,000 บาท 

5. สงเสรมิและเชื่อมโยงการ
ประชาสมัพันธ์ และการตลาด 
ทางการทองเที่ยว 

1 กิจกรรม 400,000 บาท 

รวมท้ังหมด 22 กิจกรรม 229,059,078 
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อพัฒน�ศักยภ�พในก�รพัฒน�เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมช�ติ

 2) เพื่อยกระดับโครงสร้�งพื้นฐ�น และพัฒน�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ 

          รวมทั้งยกระดับม�ตรฐ�นแหล่งท่องเที่ยว

 3) เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่�สินค้�และบริก�รท�งก�รท่องเที่ยวด้วยฐ�นวัฒนธรรมล้�นน�

 4) เกิดก�รพัฒน�ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นชุมชนตัวอย่�งด้�นก�รท่องเที่ยวชุมชน

ตัวชี้วัด

 1) ระดับคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรและผู้ประกอบก�ร

         ด้�นก�รท่องเที่ยวสินค้�และบริก�ร 

 2) ระดับคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

          ด้�นก�รท่องเที่ยว 

 3) ระดับคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมก�รพัฒน�และยกระดับม�ตรฐ�นแหล่งท่องเที่ยว

 4) ระดับคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมก�รยกระดับคุณค่�ก�รท่องเที่ยวประเพณีล้�นน� 12 เดือน

          ด้วยก�รสร้�งเรื่องร�ว (Story Telling) ที่ยึดโยงเรื่องร�วดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรม งบประม�ณ 455,000 บ�ท

 2) กิจกรรมก�รเพิ่มมูลค่�สินค้�และบริก�รท่องเที่ยวสินค้�ที่ระลึกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

          งบประม�ณ 545,250 บ�ท

 3) กิจกรรมหลักก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นก�รท่องเที่ยว 

          จำ�นวน 9 กิจกรรม งบประม�ณ 155,181,690 บ�ท

 4) กิจกรรมก�รพัฒน�และยกระดับม�ตรฐ�นแหล่งท่องเที่ยว จำ�นวน 6 กิจกรรม 

          งบประม�ณ 64,710,338 บ�ท

 5) กิจกรรมก�รยกระดับคุณค่�ก�รท่องเที่ยวประเพณีล้�นน� 12 เดือน ด้วยก�รสร้�งเรื่องร�ว

          (Story Telling) ที่ยึดโยงเรื่องร�วดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ งบประม�ณ 1,366,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	222,259,078	บาท

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

 ก�รพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวของก�รท่องเที่ยวชุมชนด้วยนวัตกรรม โดยก�รฝึกอบรมให้กับ

ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 60 คน โดยมีหลักสูตรและเนื้อห�ก�รอบรม ดังนี้

 - คว�มรู้เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal Tourism Knowledge)

 - แนวท�งก�รพัฒน�/ก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนยุค New Normal

 - ก�รเชื่อมโยงก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน

 - ก�รตล�ดและก�รสื่อส�รธุรกิจก�รท่องเที่ยวออนไลน์ (Digital Marketing & Communication)

 - แนวท�งก�รพัฒน�/ก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภ�พจ�กชุมชนท่องเที่ยว

บ้�นแม่กำ�ปอง และชุมชนบ้�นไร่กองขิง

 - ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รในก�รวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์เรื่องร�วก�รบริห�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ชุมชนที่มีศักยภ�พในก�รพัฒน�ให้เป็นชุมชนต้นแบบ ด้วยนวัตกรรม

กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรม
งบประมาณ	455,000	บาท	โดย	สำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
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กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรม 
งบประมาณ 455,000 บาท 

โดย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 การพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวของการทองเที่ยวชุมชนดวยนวัตกรรม โดยการฝึกอบรม
ใหกับชุมชนทองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม จ านวน 60 คน โดยมีหลักสูตรและเนื้อหาการอบรม ดังนี้ 
 - ความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยววิถีใหม (New Normal Tourism Knowledge) 
 - แนวทางการพัฒนา/การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนยุค New Normal 
 - การเชื่อมโยงการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 - การตลาดและการสื่อสารธุรกิจการทองเที่ยวออนไลน์ (Digital Marketing & Communication) 
 - แนวทางการพัฒนา/การบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพจากชุมชนทองเที่ยวบาน
แมก าปอง และชุมชนบานไรกองขิง 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องราวการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาใหเป็นชุมชนตนแบบ ดวยนวัตกรรม 

 
 
 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหมของการทองเที่ยวชุมชนเชียงใหม โดยด าเนินการดังนี้  
 - จัดท า Facebook Page ส าหรับประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวชุมชน โดยรวบรวมขอมูลการ
ทองเที่ยวชุมชนที่นาสนใจ เสนทางทองเที่ยวตางๆ ในทองเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม  
 - จัดท าขอมูลการทองเที่ยวชุมชน โดยผลิตเป็นสื่อในรูปแบบ Infographic น าเสนอเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเชียงใหมที่มีความนาสนใจ 
 - จัดท าขอมูลการทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบแผนพับ พรอมจัดท า
เป็น E-book เผยแพรทางสื่อออนไลน์ ประกอบดวย 4 ภาษา ไดแก ไทย จีน อังกฤษ และญี่ปุุน  
 - จัดท าขอมูลการทองเที่ยวชุมชน โดยผลิตเป็นสื่อในรูปแบบวิดีโอประกอบ Motion graphic  
 - จัดท าขอมูลการทองเที่ยวชุมชน โดยผลิตเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบคูมือนักสื่อความหมายชุมชน
ทองเที่ยว 
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 ก�รจัดทำ�สื่อประช�สัมพันธ์สมัยใหม่ของก�รท่องเที่ยวชุมชนเชียงใหม่ โดยดำ�เนินก�รดังนี้ 

 - จัดทำ� Facebook Page สำ�หรับประช�สัมพันธ์ก�รท่องเที่ยวชุมชน โดยรวบรวมข้อมูล

ก�รท่องเที่ยวชุมชนที่น่�สนใจ เส้นท�งท่องเที่ยวต่�งๆ ของสถ�นที่ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

 - จัดทำ�ข้อมูลก�รท่องเที่ยวชุมชน โดยผลิตเป็นสื่อในรูปแบบ Infographic นำ�เสนอเส้นท�งท่องเที่ยว

ชุมชนเชียงใหม่ที่มีคว�มน่�สนใจ

 - จัดทำ�ข้อมูลก�รท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบแผ่นพับ พร้อมจัดทำ�

เป็น E-book เผยแพร่ท�งสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ภ�ษ� ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ และญี่ปุ่น 

 - จัดทำ�ข้อมูลก�รท่องเที่ยวชุมชน โดยผลิตเป็นสื่อในรูปแบบวิดีโอประกอบ Motion graphic 

 - จัดทำ�ข้อมูลก�รท่องเที่ยวชุมชน โดยผลิตเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบคู่มือนักสื่อคว�มหม�ยชุมชนท่องเที่ยว
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 ก�รเพิ่มมูลค่�สินค้�และบริก�รท่องเที่ยวสินค้�ที่ระลึกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยก�รจัดกิจกรรมทบทวน

และประเมินศักยภ�พของหมู่บ้�นท่องเที่ยว 10 หมู่บ้�น ในรูปแบบ Work Shop และก�รสำ�รวจและออกแบบ

เส้นท�งและกิจกรรมในหมู่บ้�นท่องเที่ยว พร้อมทำ�เอกส�รคู่มือเส้นท�งก�รท่องเที่ยว

กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวสินค้าที่ระลึกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	
งบประมาณ	545,250	บาท	โดย	สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ก�รจัดกิจกรรมทบทวนและประเมินศักยภ�พของหมู่บ้�นท่องเที่ยว 10 หมู่บ้�น ในรูปแบบ Work Shop

ก�รสำ�รวจและออกแบบเส้นท�งและกิจกรรมในหมู่บ้�นท่องเที่ยว พร้อมทำ�เอกส�รคู่มือเส้นท�งก�รท่องเที่ยว
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมที่ชำารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่	

(Pavement	In-Place	Recycling)	ทางหลวงหมายเลข	1103	ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด	

ระหว่าง	กม.43+379.50	-	กม.48+750	ตำาบลบงตัน	อำาเภอดอยเต่า	จังหวัดเชียงใหม่	

ระยะทาง	5.370	กิโลเมตร	งบประมาณ19,960,000	บาท	โดย	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่	1
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บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่  
(Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด  

ระหว่าง กม.43+379.50 - กม.48+750 ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 5.370 กิโลเมตร งบประมาณ 19,960,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

 
 

ขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ (Scarification and Reconstruction)  
ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนสินไชย - บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000 - กม.73+000  

ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 
งบประมาณ 19,877,400 บาท 

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 

 
 

พัฒนาเส้นทางในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 6.469 กิโลเมตร งบประมาณ 27,450,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
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กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวสินค้าที่ระลึกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
งบประมาณ 545,250 บาท 

โดย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 การเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการทองเที่ยวสินคาที่ระลึกและธุรกิจที่เก่ียวของ โดยการจัดกิจกรรมทบทวน
และประเมินศักยภาพของหมูบานทองเที่ยว 10 หมูบาน ในรูปแบบ Work Shop และการส ารวจและออกแบบ
เสนทางและกิจกรรมในหมูบานทองเที่ยว พรอมท าเอกสารคูมือเสนทางการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

 
กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว 

1) ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างทางหลวงชนิดประหยัดพลังงาน เส้นทางข้ึนดอยสุเทพ – พระต าหนักภูพิงค 
ราชนิเวศน์ ระยะที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  

ระหว่าง กม.11+058 - กม.17+290 (เป็นแห่งๆ) ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 179 ต้น งบประมาณ 11,600,000 บาท  

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 

 
 

2) ติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  
ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  

ระหว่าง กม.3+505 - กม.12+000 (เป็นแห่งๆ) ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ปริมาณงาน 4.846 กิโลเมตร งบประมาณ 19,941,290 บาท 

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 

 2) ติดตั้งร�วกันอันตร�ยม�ตรฐ�นสูงเส้นท�งขึ้นดอยสุเทพ พระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ ท�งหลวง

หม�ยเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์ ระหว่�ง กม.3+505 - กม.12+000 (เป็นแห่งๆ)

ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริม�ณง�น 4.846 กิโลเมตร งบประม�ณ 19,941,290 บ�ท

โดย แขวงท�งหลวงเชียงใหม่ที่ 2
42 

  

กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว

 1) ติดตั้งไฟฟ้�ส่องสว่�งท�งหลวงชนิดประหยัดพลังง�น  เส้นท�งขึ้นดอยสุเทพ - พระตำ�หนักภูพิงค

ร�ชนิเวศน์ ระยะที่ 2 ท�งหลวงหม�ยเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตำ�หนักภูพิงคร�ชนิเวศน์  ระหว่�ง

กม.11+058 - กม.17+290 (เป็นแห่งๆ) ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปริม�ณง�น 

179 ต้น งบประม�ณ 11,600,000 บ�ท โดย แขวงท�งหลวงเชียงใหม่ที่ 2

กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวสินค้าที่ระลึกและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณ	545,250	บาท	โดย	สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
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43 

บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่  
(Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด  

ระหว่าง กม.43+379.50 - กม.48+750 ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 5.370 กิโลเมตร งบประมาณ 19,960,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

 
 

ขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ (Scarification and Reconstruction)  
ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนสินไชย - บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000 - กม.73+000  

ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 
งบประมาณ 19,877,400 บาท 

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 

 
 

พัฒนาเส้นทางในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 6.469 กิโลเมตร งบประมาณ 27,450,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
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บูรณะทางผิวแอลฟัลต์เดิมท่ีช ารุดเสียหายด้วยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้งานใหม่  
(Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด  

ระหว่าง กม.43+379.50 - กม.48+750 ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 5.370 กิโลเมตร งบประมาณ 19,960,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

 
 

ขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ (Scarification and Reconstruction)  
ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอนสินไชย - บ้านหลวง ระหว่าง กม.68+000 - กม.73+000  

ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 
งบประมาณ 19,877,400 บาท 

โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 

 
 

พัฒนาเส้นทางในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 6.469 กิโลเมตร งบประมาณ 27,450,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 

 
  

ขุดรื้อผิวทางเดิมที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่	(Scarification	and	Reconstruction)	

ทางหลวงหมายเลข	1178	ตอนสินไชย	-	บ้านหลวง	ระหว่าง	กม.68+000	-	กม.73+000	

ตำาบลเมืองนะ	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	ระยะทาง	5.000	กิโลเมตร	

งบประมาณ	19,877,400	บาท	โดย	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่	3

พัฒนาเส้นทางในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ	ตำาบลสะเมิงใต้	อำาเภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่	

ขนาดกว้าง	4.00	เมตร	ระยะทาง	6.469	กิโลเมตร	งบประมาณ	27,450,000	บาท	โดย	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

จัดทำาระบบป้ายข้อมูลต่างๆ	ติดตั้งกล้องตรวจจับอุบัติเหตุ	และระบบประเมินระยะเวลาเดินทาง	

ถนนสาย	ชม.3029	(สมโภชเชียงใหม่	700	ปี)	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	-	สาย	ชม.3035	

(เลี่ยงเมืองหางดง-สันป่าตอง)	อำาเภอหางดง	อำาเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	ระยะทาง	51.665	กิโลเมตร	

งบประมาณ	24,966,000	บาท	โดย	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

44 

จัดท าระบบปูายข้อมูลต่างๆ ติดตั้งกล้องตรวจจับอุบัติเหตุ และระบบประเมินระยะเวลาเดินทาง  
ถนนสาย ชม.3029 (สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) อ าเภอเมืองเชียงใหม่ – สาย ชม.3035  

(เลี่ยงเมืองหางดง-สันปุาตอง) อ าเภอหางดง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 51.665 กิโลเมตร งบประมาณ 24,966,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
 

ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนสาย ชม.4016  
(แม่วาง–อินทนนท์) ตั้งแต่อ าเภอสันปุาตอง - ต าบลบ้านกาด ต าบลทุ่งปี้ ต าบลแม่วิน ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอแม่วาง - อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 64.400 กิโลเมตร 
งบประมาณ 13,998,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
 

ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนสาย ชม.3044 บ้านศรีบัวบาน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 27.750 กิโลเมตร งบประมาณ 12,480,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงอำานวยความปลอดภัยถนนปรับปรุงอำานวยความปลอดภัยถนนสาย	ชม.4016	

(แม่วาง–อินทนนท์)	ตั้งแต่อำาเภอสันป่าตอง	-	ตำาบลบ้านกาด	ตำาบลทุ่งปี้	ตำาบลแม่วิน	

ตำาบลบ้านหลวง	อำาเภอแม่วาง	-	อำาเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่

	ระยะทาง	64.400	กิโลเมตร	งบประมาณ	13,998,000	บาท		โดย	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

44 

จัดท าระบบปูายข้อมูลต่างๆ ติดตั้งกล้องตรวจจับอุบัติเหตุ และระบบประเมินระยะเวลาเดินทาง  
ถนนสาย ชม.3029 (สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) อ าเภอเมืองเชียงใหม่ – สาย ชม.3035  

(เลี่ยงเมืองหางดง-สันปุาตอง) อ าเภอหางดง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 51.665 กิโลเมตร งบประมาณ 24,966,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
 

ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนสาย ชม.4016  
(แม่วาง–อินทนนท์) ตั้งแต่อ าเภอสันปุาตอง - ต าบลบ้านกาด ต าบลทุ่งปี้ ต าบลแม่วิน ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอแม่วาง - อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 64.400 กิโลเมตร 
งบประมาณ 13,998,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
 

ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนสาย ชม.3044 บ้านศรีบัวบาน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 27.750 กิโลเมตร งบประมาณ 12,480,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
 
 
 

  

ปรับปรุงอำานวยความปลอดภัยถนนสาย	ชม.3044	บ้านศรีบัวบาน	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	

ระยะทาง	27.750	กิโลเมตร	งบประมาณ	12,480,000	บาท	โดย	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

44 

จัดท าระบบปูายข้อมูลต่างๆ ติดตั้งกล้องตรวจจับอุบัติเหตุ และระบบประเมินระยะเวลาเดินทาง  
ถนนสาย ชม.3029 (สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) อ าเภอเมืองเชียงใหม่ – สาย ชม.3035  

(เลี่ยงเมืองหางดง-สันปุาตอง) อ าเภอหางดง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะทาง 51.665 กิโลเมตร งบประมาณ 24,966,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
 

ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนสาย ชม.4016  
(แม่วาง–อินทนนท์) ตั้งแต่อ าเภอสันปุาตอง - ต าบลบ้านกาด ต าบลทุ่งปี้ ต าบลแม่วิน ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอแม่วาง - อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 64.400 กิโลเมตร 
งบประมาณ 13,998,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
 

ปรับปรุงอ านวยความปลอดภัยถนนสาย ชม.3044 บ้านศรีบัวบาน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 27.750 กิโลเมตร งบประมาณ 12,480,000 บาท 

โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
 
 
 

  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนสายสามแยกพระเจ้าตนหลวง	ไปป่าชุมชนกาดฮาว	

หมู่ที่	4	บ้านกาดฮาว	ตำาบลสะลวง	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	4,909,000	บาท	โดย	ที่ทำาการปกครองอำาเภอแม่ริม

45 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสามแยกพระเจ้าตนหลวง ไปปุาชุมชนกาดฮาว  
หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 4,909,000 บาท 
โดย ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่ริม 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาตินำาตกแม่สา	ชั้น	1	-	10	ตำาบลแม่แรม	

อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	3,549,252	บาท		โดย	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	16

46 

กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกแม่สา ชั้น 1 - 10 ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 3,549,252 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยทางเดินยกระดับบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 2,680,748 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 
 

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี อ าเภอสันปุาตอง (ระยะที่ 1)  
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 12,750,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 
  

กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยทางเดินยกระดับบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	ตำาบลแม่แรม	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	

งบประมาณ	2,680,748	บาท	โดย	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	16

46 

กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกแม่สา ชั้น 1 - 10 ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 3,549,252 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยทางเดินยกระดับบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 2,680,748 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 
 

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี อ าเภอสันปุาตอง (ระยะที่ 1)  
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 12,750,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 
  

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี	อำาเภอสันป่าตอง	(ระยะที่	1)	

ตำาบลบ้านกลาง	อำาเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	12,750,000	บาท

โดย	สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

46 

กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
 

ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ าตกแม่สา ชั้น 1 - 10 ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 3,549,252 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยทางเดินยกระดับบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 2,680,748 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 
 

ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี อ าเภอสันปุาตอง (ระยะที่ 1)  
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 12,750,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 
  

47 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน (ระยะที่ 1) ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 14,750,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 

ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 108  ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ -  
สะพานแม่กลาง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 24,876,173 บาท 
โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

 
 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนบ้านหนองครก ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 6,104,165 บาท 

โดย ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 
  

47 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน (ระยะที่ 1) ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 14,750,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 

ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 108  ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ -  
สะพานแม่กลาง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 24,876,173 บาท 
โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

 
 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนบ้านหนองครก ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 6,104,165 บาท 

โดย ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 
  

้
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน	(ระยะที่	1)	

ตำาบลช้างเผือก	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	14,750,000	บาท

โดย	สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข	108		ตอนเชียงใหม่	-	ปากทางท่าลี่	-	สะพานแม่กลาง	

ตำาบลหนองควาย	อำาเภอหางดง	ตำาบลข่วงเปา	อำาเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	

งบประมาณ	24,876,173	บาท		โดย	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่	1

47 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน (ระยะที่ 1) ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 14,750,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 

ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 108  ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ -  
สะพานแม่กลาง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 24,876,173 บาท 
โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

 
 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนบ้านหนองครก ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 6,104,165 บาท 

โดย ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 
  

47 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน (ระยะที่ 1) ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 14,750,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 

ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 108  ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ -  
สะพานแม่กลาง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 24,876,173 บาท 
โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

 
 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนบ้านหนองครก ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 6,104,165 บาท 

โดย ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 
  

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวนำาพุร้อนบ้านหนองครก	ตำาบลสันทราย	อำาเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	6,104,165	บาท	โดย	ที่ทำาการปกครองอำาเภอพร้าว

47 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและตลาดสินค้าชุมชน (ระยะที่ 1) ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 14,750,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 

ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 108  ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ -  
สะพานแม่กลาง ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 24,876,173 บาท 
โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

 
 

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ าพุร้อนบ้านหนองครก ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 6,104,165 บาท 

โดย ที่ท าการปกครองอ าเภอพร้าว 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อเกิดก�รเรียนรู้ และเข้�ใจในอัตลักษณ์ ตำ�น�น มรดก คุณค่�ของวัฒนธรรมอันเป็นทุน

          ท�งวัฒนธรรมล้�นน�

 2) เพื่อประช�สัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์ ตำ�น�น มรดกท�งวัฒนธรรมล้�นน�ให้เป็นไปในวงกว้�ง

 3) เพื่อเชื่อมโยงเส้นท�งก�รท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

 4) เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวและประช�ชน สู่ม�ตรฐ�นส�กล

ตัวชี้วัด

 1) ระดับคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่�ก�รท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรม

         และเศรษฐกิจท้องถิ่น

 2) ระดับคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมก�รท่องเที่ยวง�นเทศก�ลและง�นประเพณีท้องถิ่น 

 3) ระดับคว�มสำ�เร็จของกิจกรรมพัฒน�ด้�นก�รตล�ด ก�รประช�สัมพันธ์และสร้�งก�รรับรู้

         เพื่อก�รท่องเที่ยว 

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมก�รท่องเที่ยวง�นเทศก�ลและง�นประเพณีท้องถิ่น จำ�นวน 2 กิจกรรม

         งบประม�ณ 3,400,000 บ�ท

 2) กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มมูลค่�เชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น

         งบประม�ณ 3,000,000 บ�ท

 3) กิจกรรมก�รพัฒน�ด้�นก�รตล�ด ก�รประช�สัมพันธ์และสร้�งก�รรับรู้เพื่อก�รท่องเที่ยว 

          งบประม�ณ 400,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	6,800,000	บาท

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
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กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น

สนับสนุนงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่	และ	725	ปี	เมืองเชียงใหม่
งบประมาณ	1,500,000	บาท	โดย	สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 ก�รสนับสนุนกิจกรรมก�รท่องเที่ยวง�นเทศก�ลและง�นประเพณีท้องถิ่น  ง�นเทศก�ลสงกร�นต์
จังหวัดเชียงใหม่ และ 725 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยก�รส่งเสริมศ�สน� ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนเมือง
13 ชุมชน ในเขตเมืองเก่�เชียงใหม่ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว ก�รจัดกิจกรรมยอสวยไหว้ส�
พญ�มังร�ยและข่วงวัฒนธรรม ง�น 725 ปี เมืองเชียงใหม่ และจัดกิจกรรมสืบฮีตส�นฮอยป๋�เวณีปีใหม่
เมืองเจียงใหม่ 725 ปี วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส�ธิตภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและก�รแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้�น
และนิทรรศก�รองค์คว�มรู้ปีใหม่เมือง
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พญามังรายและขวงวัฒนธรรม งาน 725 ปี เมืองเชียงใหม และจัดกิจกรรมสืบฮีตสานฮอยปาเวณีปีใหมเมือง
เจียงใหม 725 ปี วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นสาธิตภูมิปัญญาทองถิ่นและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบาน 
และนิทรรศการองค์ความรูปีใหมเมือง 

 

 
 

กิจกรรมการพัฒนาด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดด้านการท่องเที่ยวทางหัตถศิลป์ Craft & Folk Art Village 

งบประมาณ 400,000 บาท 
โดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 จัดท าขอมูลความรู ขอมูลประวัติความเป็นมาของแหลงโบราณสถานและสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ๘๒ แหง เพื่อยกระดับการเลาเรื่องทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม และจัดพิมพ์หนังสือปูาย
โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ๘๒ แหง ที่ใหความรูประวัติความเป็นมาของแหลง
โบราณสถานและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม  

กิจกรรมการพัฒนาด้านการตลาด	การประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้เพื่อการท่องเที่ยว

ส่งเสริมและพัฒนาตลาดด้านการท่องเที่ยวทางหัตถศิลป์	Craft	&	Folk	Art	Village

งบประมาณ	400,000	บาท	โดย	สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 จัดทำ�ข้อมูลคว�มรู้ ข้อมูลประวัติคว�มเป็นม�ของแหล่งโบร�ณสถ�นและสถ�นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์
82 แห่ง เพื่อยกระดับก�รเล่�เรื่องท�งวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และจัดพิมพ์หนังสือป้�ยโบร�ณสถ�น
และสถ�นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ 82 แห่ง ที่ให้คว�มรู้ประวัติคว�มเป็นม�ของแหล่งโบร�ณสถ�นและสถ�นที่
สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประเด็นการพัฒนาที่	2
การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย	เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า	

และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต	ภายใต้	BCG	Model
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรปูมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา

นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
 

ตัวชี้วัดประเด็นการพฒันา 
ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ 2564 ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564 

1. จำนวนแปลง/ฟาร์ม 
ที่ขอรับการรับรอง 
และผ่านการตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAP หรือ Organic 

n/a n/a - 

2. จำนวนผู้ประกอบการ/ 
ด้านเกษตรแปรรูปและอาหาร 
ที่ได้รับการพัฒนาแนวคิด
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
(ราย/ผลิตภัณฑ์) 

n/a n/a 335 ราย 

3. มูลค่าเพิ่มจาการจำหน่าย
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
และอาหารที่ได้รับการพัฒนา
ด้านนวัตกรรมโดย ภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG 
Model) (ล้านบาท) 

n/a n/a n/a 

 
แนวทางการพฒันา 

แนวทางการพัฒนา จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ 
1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ 

2 กิจกรรม 1,669,940 บาท 

2. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  

1 กิจกรรม 148,100 บาท 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ 

3 กิจกรรม 6,578,942 บาท 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต
และการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 

- - 

รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม 8,396,982 บาท 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อสร้�งแหล่งเรียนรู้ ฐ�นเรียนรู้ ต้นแบบฟ�ร์ม และเกษตรกรต้นแบบ เพื่อก�รพัฒน�

          เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

 2) เพื่อถ่�ยทอดเทคโนโลยี องค์คว�มรู้แก่เกษตรกรให้ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 3) เพื่อปรับปรุงและพัฒน�ก�รแปรรูปให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภ�พ

 4) เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่สินค้�/ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

 5) เพื่อเพิ่มร�ยได้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสม�ชิกศูนย์พัฒน�โครงก�รหลวงหนองเขียว 

         เพิ่มมูลค่�ผลผลิตจ�กก�รคัดบรรจุให้มีม�ตรฐ�นส�กล

ตัวชี้วัด

 1) มีแหล่งเรียนรู้ ฐ�นเรียนรู้ รวบรวมส�ยพันธุ์อ�โวค�โด อย่�งน้อย 1 จุด

 2) มีผลิตภัณฑ์อ�โวค�โดที่ได้รับก�รพัฒน� อย่�งน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

 3) ก่อสร้�งอ�ค�รคัดบรรจุผลิตผล คสล.ชั้นเดียว ขน�ดกว้�ง 16.50 เมตร ย�ว 35.50 เมตร

         จำ�นวน 1 แห่ง

 4) ร�ยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของเกษตรกรที่เป็นสม�ชิกโครงก�รหลวงเพิ่มขึ้นภ�ยในปี 2565 ร้อยละ 40

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมส่งเสริมก�รผลิตอ�โวค�โดคุณภ�พ งบประม�ณ 331,140 บ�ท

 2) กิจกรรมก่อสร้�งอ�ค�รคัดบรรจุผลผลิต คสล. ชั้นเดียว ศูนย์พัฒน�โครงก�รหลวงหนองเขียว

         หมู่ที่ 14 ตำ�บลเมืองนะ อำ�เภอเชียงด�ว จังหวัดเชียงใหม่ งบประม�ณ 4,490,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	4,821,140		บาท

โครงการยกระดับการผลิต	การแปรรูป	
การตลาดสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์
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กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ	งบประมาณ	331,140	บาท
โดย	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	(เกษตรที่สูง)

 ก�รส่งเสริมก�รผลิตอ�โวค�โดคุณภ�พ โดยก�รสร้�งแหล่งเรียนรู้ ฐ�นเรียนรู้ เพื่อรวบรวมส�ยพันธุ์

อ�โวค�โด มีก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตอ�โวค�โด โดยก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รแปรรูปให้ผลิตภัณฑ์

อ�โวค�โด ในพื้นที่อำ�เภอแม่แจ่มและอำ�เภอกัลย�ณิวัฒน� จังหวัดเชียงใหม่

54 

กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ 
งบประมาณ 331,140 บาท 

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 
 การสงเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ โดยการสรางแหลงเรียนรู ฐานเรียนรู เพ่ือรวบรวมสายพันธุ์อา
โวคาโด มีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด โดยการปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปใหผลิตภัณฑ์อาโว
คาโด ในพ้ืนที่อ าเภอแมแจมและอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

 

 
 

กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต คสล. ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว หมู่ที่ 14 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 4,490,000 บาท 
โดย ท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
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กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ 
งบประมาณ 331,140 บาท 

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 
 การสงเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ โดยการสรางแหลงเรียนรู ฐานเรียนรู เพ่ือรวบรวมสายพันธุ์อา
โวคาโด มีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด โดยการปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปใหผลิตภัณฑ์อาโว
คาโด ในพ้ืนที่อ าเภอแมแจมและอ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

 

 
 

กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต คสล. ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว หมู่ที่ 14 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 4,490,000 บาท 
โดย ท่ีท าการปกครองอ าเภอเชียงดาว 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
 
  

กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต	คสล.	ชั้นเดียว	
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว	หมู่ที่	14	ตำาบลเมืองนะ

	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	4,490,000	บาท
โดย	ที่ทำาการปกครองอำาเภอเชียงดาว
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อเพิ่มทักษะก�รประกอบอ�ชีพด้�นก�รเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์ 

         ด้วยก�รเน้นก�รลดร�ยจ่�ยและสร้�งร�ยได้ในครัวเรือนอย่�งเป็นรูปธรรม โดยมีลำ�ดับก�รพัฒน�

         ให้มีคว�ม “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

 2) เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พของคนในชุมชนในด้�นก�รเกษตร ปศุสัตว์ ชลประท�น ก�รแปรรูป

         สร้�งมูลค่�เพิ่มแก่ผลผลิต ก�รบริก�ร และก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ 

         ตลอดจนส�ม�รถขับเคลื่อนก�รพัฒน�ชุมชนต่อไปด้วยตนเอง

 3) เพื่อบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นกับทุกภ�คส่วนและทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญห�

         อย่�งเป็นระบบ รอบด้�น เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีคว�มยั่งยืน โดยยึดผลประโยชน์

         ของชุมชนเป็นที่ตั้ง

ตัวชี้วัด

 1) เกษตรกรในพื้นที่โครงก�รได้รับก�รฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอ�ชีพด้�นก�รเลี้ยงสัตว์ จำ�นวน 40 ร�ย

 2) อ�ส�ปศุสัตว์ในพื้นที่โครงก�รได้รับก�รฝึกอบรมพัฒน�ศักยภ�พ จำ�นวน 5 ร�ย

 3) เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโครงก�รได้รับก�รฝึกอบรมทักษะอ�ชีพด้�นก�รเลี้ยงสัตว์ จำ�นวน 39 ร�ย

 4) อ�ส�ปศุสัตว์ในพื้นที่โดยรอบโครงก�รได้รับก�รฝึกอบรม จำ�นวน 11 ร�ย

 5) จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงก�ร จำ�นวน 5 กลุ่ม

 6) ร้อยละคว�มสำ�เร็จของผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นในระดับพื้นที่

 7) ร้อยละของคว�มสำ�เร็จของก�รจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้�นก�รเกษตร

 8) เกษตรกรในโครงก�ร มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ เรื่อง ก�รปลูกไม้ผลคุณภ�พ ก�รปลูกพืชผักปลอดภัย

         ก�รแปรรูปและถนอมอ�ห�รผลผลิตท�งก�รเกษตร ทำ�ให้เกิดคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร และส�ม�รถ

         นำ�ไปขย�ยผล รักษ� ต่อยอด อย่�งยั่งยืนต่อไปได้ต�มวัตถุประสงค์ของโครงก�ร

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มทักษะก�รผลิตปศุสัตว์และสินค้�ปศุสัตว์ในพื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์ 

         และหมู่บ้�นโดยรอบ งบประม�ณ 148,100 บ�ท

 2) กิจกรรมก�รปรับปรุงบำ�รุงดินเพื่อก�รเกษตรพร้อมจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�ในพื้นที่

         โครงก�รร้อยใจรักษ์ งบประม�ณ 1,338,800 บ�ท

 3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อก�รพัฒน�อ�ชีพ ณ พื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ำ�เมืองง�ม

          ตำ�บลท่�ตอน อำ�เภอแม่อ�ย จังหวัดเชียงใหม่ งบประม�ณ 548,942 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	2,035,842	บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
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กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์  
และหมู่บ้านโดยรอบ งบประมาณ 148,100 บาท 

โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 การสงเสริมการเพ่ิมทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินคาปศุสัตว์ในพ้ืนที่โครงการรอยใจรักษ์ โดยการ
ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพดานการเลี้ยงสัตว์แกเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการรอยใจรักษ์ จ านวน 40 ราย และ
เกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบโครงการรอยใจรักษ์ จ านวน 39 ราย และมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่โครงการรอยใจรักษ์ ใหมีความรู ความช านาญเพ่ิมมากขึ้น จ านวน 5 ราย และอาสาปศุสัตว์ใน
พ้ืนที่โดยรอบโครงการรอยใจรักษ์ จ านวน 11 ราย 

 
 
 การสงเสริมการเพ่ิมทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินคาปศุสัตว์ ในพื้นที่ 11 หมูบาน ในพ้ืนที่รอบ
โครงการรอยใจรักษ์ โดยสงเสริมการเลี้ยงสัตว์แกเกษตรกร ดวยการฝึกอบรมใหความรู การสนับสนุนพันธุ์สัตว์
และอาหารสัตว์เพ่ือการสาธิต และพัฒนาอาสาปศุสัตว์ ดวยการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ใหมี
ความรู ทักษะ และความช านาญ 

 
 

กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อการเกษตรพร้อมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ 

งบประมาณ 1,338,800 บาท 
โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

 กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือการเกษตรพรอมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ในพ้ืนที่โครงการ
รอยใจรักษ ์โดยการสงเสริมและสาธิตการใชปุยสด การสาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพและการท าปุยหมักสูตร
พระราชทาน และการสงเสริมและปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์
ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์	และหมู่บ้านโดยรอบ	งบประมาณ	148,100	บาท	

โดย	สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

 ก�รส่งเสริมก�รเพิ่มทักษะก�รผลิตปศุสัตว์และสินค้�ปศุสัตว์ในพื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์ โดยก�ร

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอ�ชีพด้�นก�รเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์ จำ�นวน 40 ร�ย 

และเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโครงก�รร้อยใจรักษ์ จำ�นวน 39 ร�ย และมีก�รฝึกอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ

อ�ส�ปศุสัตว์ในพื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์  ให้มีคว�มรู้  คว�มชำ�น�ญเพิ่มม�กขึ้น  จำ�นวน 5 ร�ย 

และอ�ส�ปศุสัตว์ในพื้นที่โดยรอบโครงก�รร้อยใจรักษ์ จำ�นวน 11 ร�ย
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โดย ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
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ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพดานการเลี้ยงสัตว์แกเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการรอยใจรักษ์ จ านวน 40 ราย และ
เกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบโครงการรอยใจรักษ์ จ านวน 39 ราย และมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่โครงการรอยใจรักษ์ ใหมีความรู ความช านาญเพ่ิมมากขึ้น จ านวน 5 ราย และอาสาปศุสัตว์ใน
พ้ืนที่โดยรอบโครงการรอยใจรักษ์ จ านวน 11 ราย 

 
 
 การสงเสริมการเพ่ิมทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินคาปศุสัตว์ ในพื้นที่ 11 หมูบาน ในพ้ืนที่รอบ
โครงการรอยใจรักษ์ โดยสงเสริมการเลี้ยงสัตว์แกเกษตรกร ดวยการฝึกอบรมใหความรู การสนับสนุนพันธุ์สัตว์
และอาหารสัตว์เพ่ือการสาธิต และพัฒนาอาสาปศุสัตว์ ดวยการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ใหมี
ความรู ทักษะ และความช านาญ 

 
 

กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อการเกษตรพร้อมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ 

งบประมาณ 1,338,800 บาท 
โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 

 กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือการเกษตรพรอมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ในพ้ืนที่โครงการ
รอยใจรักษ ์โดยการสงเสริมและสาธิตการใชปุยสด การสาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพและการท าปุยหมักสูตร
พระราชทาน และการสงเสริมและปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 

 
 

 ก�รส่งเสริมก�รเพิ่มทักษะก�รผลิตปศุสัตว์และสินค้�ปศุสัตว์ ในพื้นที่ 11 หมู่บ้�น ในพื้นที่รอบโครงก�ร

ร้อยใจรักษ์  โดยส่งเสริมก�รเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร  ด้วยก�รฝึกอบรมให้คว�มรู้  ก�รสนับสนุนพันธุ์สัตว์และ

อ�ห�รสัตว์เพื่อก�รส�ธิต และพัฒน�อ�ส�ปศุสัตว์ ด้วยก�รฝึกอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พอ�ส�ปศุสัตว์ให้มีคว�มรู้

ทักษะ และคว�มชำ�น�ญ

กิจกรรมการปรับปรุงบำารุงดินเพื่อการเกษตรพร้อมจัดทำาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำา
ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์	งบประมาณ	1,338,800	บาท	

โดย	สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
 กิจกรรมก�รปรับปรุงบำ�รุงดินเพื่อก�รเกษตรพร้อมจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ� ในพื้นที่โครงก�ร

ร้อยใจรักษ์ โดยก�รส่งเสริมและส�ธิตก�รใช้ปุ๋ยสด ก�รส�ธิตก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พและก�รทำ�ปุ๋ยหมัก

สูตรพระร�ชท�น และก�รส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
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 กิจกรรมการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือการเกษตรพรอมจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ในพ้ืนที่โครงการ
รอยใจรักษ ์(ขยายผล) โดยการสาธิตการท าน้ าหมักชีวภาพและการท าปุยหมัก พด. ในพื้นที่ขยายผลโครงการ
รอยใจรักษ์ จ านวน 5 หมูบาน ไดแก บานปุาเหียก หมูที่ 8 ต าบลสันตนหมื้อ บานจะนะ หมูที่ 12 ต าบลแม
สาว อ าเภอแมอาย, บานใหมหนองบัว หมูที่ 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ, บานหวยไคร หมูที่ 5 
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง และบานเมืองนะ หมูที่ 1 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ าเมืองงาม  

ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 548,942 บาท 

โดย ส านักงานเกษตรเชียงใหม่ 
 การสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ณ พ้ืนที่โครงการรอยใจรักษ์ ลุมน้ าเมืองงาม ต าบลทา
ตอน อ าเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยการสงเสริมอาชีพการปลูกไมผลคุณภาพ (มะมวงน้ าดอกไมสีทอง) มี
เกษตรกรเขารวมการฝึกอบรม จ านวน 100 คน การสงเสริมอาชีพการปลูกพืชผัก/สมุนไพรปลอดภัย มี
เกษตรกรเขารวมการฝึกอบรม จ านวน 90 คน และการสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีเกษตรกรเขารวมการฝึกอบรม จ านวน 50 คน โดยเกษตรกรที่เขารวมการฝึกอบรมทั้งหมด
สามารถสรางรายไดในครัวเรือนได 

 
 

 
 

  

 กิจกรรมก�รปรับปรุงบำ�รุงดินเพื่อก�รเกษตรพร้อมจัดทำ�ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�  ในพื้นที่โครงก�ร

ร้อยใจรักษ์ (ขย�ยผล) โดยก�รส�ธิตก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พและก�รทำ�ปุ๋ยหมัก พด. ในพื้นที่ขย�ยผลโครงก�ร

ร้อยใจรักษ์  จำ�นวน 5  หมู่บ้�น  ได้แก่  บ้�นป่�เหียก  หมู่ที่ 8 ตำ�บลสันต้นหมื้อ  บ้�นจะนะ หมู่ที่ 12 

ตำ�บลแม่ส�ว อำ�เภอแม่อ�ย, บ้�นใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตำ�บลหนองบัว อำ�เภอไชยปร�ก�ร, บ้�นห้วยไคร้ 

หมู่ที่ 5  ตำ�บลเปียงหลวง  อำ�เภอเวียงแหง  และบ้�นเมืองนะ  หมู่ที่ 1 ตำ�บลเมืองนะ  อำ�เภอเชียงด�ว 

จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ	
ณ	พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์	ลุ่มนำาเมืองงาม	ตำาบลท่าตอน	
อำาเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	548,942	บาท	

โดย	สำานักงานเกษตรเชียงใหม่
 ก�รส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อก�รพัฒน�อ�ชีพ ณ พื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ำ�เมืองง�ม ตำ�บลท่�ตอน

อำ�เภอแม่อ�ย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยก�รส่งเสริมอ�ชีพก�รปลูกไม้ผลคุณภ�พ  (มะม่วงน้ำ�ดอกไม้สีทอง)

มีเกษตรกรเข้�ร่วมก�รฝึกอบรม จำ�นวน 100 คน ก�รส่งเสริมอ�ชีพก�รปลูกพืชผัก/สมุนไพรปลอดภัย มีเกษตรกร

เข้�ร่วมก�รฝึกอบรม จำ�นวน 90 คน และก�รส่งเสริมก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตรและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

มีเกษตรกรเข้�ร่วมก�รฝึกอบรม จำ�นวน 50 คน โดยเกษตรกรที่เข้�ร่วมก�รฝึกอบรมทั้งหมดส�ม�รถสร้�งร�ยได้

ในครัวเรือนได้

้
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบการขนสงใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดตนทุนการผลิตผลผลิตทางดาน
การเกษตรและการลงทุนในพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 
 1) ล าเหมืองสงน้ าเพ่ือการเกษตรไดรับการพัฒนา 
กิจกรรมส าคัญ 
 1) กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร งบประมาณ 1,540,000 
บาท 
 

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,540,000 บาท 
 

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
ปรับปรุงแนวตลิ่งล าเหมืองกลาง โดยการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง คสล. บริเวณล าเหมืองกลาง หมู่ 8  

บ้านสันปุาเดื่อ ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 486.00 เมตร 
งบประมาณ 1,540,000 บาท 

โดย ท่ีท าการปกครองอ าเภอสารภี 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อพัฒน�ระบบก�รขนส่งให้มีคว�มสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุนก�รผลิตผลผลิต

          ท�งด้�นก�รเกษตรและก�รลงทุนในพื้นที่

ตัวชี้วัด

 1) ลำ�เหมืองส่งน้ำ�เพื่อก�รเกษตรได้รับก�รพัฒน�

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นสนับสนุนก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตร งบประม�ณ 1,540,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	1,540,000	บาท

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร

	ปรับปรุงแนวตลิ่งลำาเหมืองกลาง	โดยการก่อสร้างพนังกันตลิ่ง	คสล.	บริเวณลำาเหมืองกลาง	

หมู่	8		บ้านสันป่าเดื่อ	ตำาบลหนองแฝก	อำาเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่	ระยะทาง	486.00	เมตร		

งบประมาณ	1,540,000	บาท	โดย	ที่ทำาการปกครองอำาเภอสารภี
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ประเด็นการพัฒนาที่	3
การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ	เมืองแห่งไมซ์	เมืองแห่งสตาร์ทอัพ	
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ	(SMS	&	Medicopolis	:	Smart	City,	
MICE	City,	Startup	City,	Medicopolis)	ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลาง	

ทางการค้า	การลงทุน	ของภาคเหนือ

C h i a n g  M a i  P r o v i n c e
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ  

และเมืองนวัตกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City, 
MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลาง 

ทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ 
 

ตัวชี้วัดประเด็นการพฒันา 
ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ 2564 ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564 

1. จำนวน 
Startup/SME/OTOP ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

n/a n/a 203 คน 

2. จำนวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับรางวัล ด้านบริการ
สุขภาพ  

n/a เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 - 

3. จำนวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับรางวัล (แห่ง) 

n/a n/a - 

 
แนวทางการพฒันา 

แนวทางการพัฒนา จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์บริการ 
ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 
ของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว 
ทั้งในและต่างประเทศ 

1 กิจกรรม 526,300 บาท 

2. เพื่อพัฒนาเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และชาญฉลาด สามารถช่วยในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- - 

3. เพื่อพัฒนาธุรกิจ MICE อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเทคโนยีนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการ MICE ในการบริหารจัดการที่ดี
และสมบูรณ์อย่างมืออาชีพ  

- - 

4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ Startup SMEs OTOP ให้มีศักยภาพ
พร้อมขับเคลือ่นสู่ตลาดในและต่างประเทศ 

- - 

รวมทั้งหมด 1 กิจกรรม 526,300 บาท 
 
 
 

51 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ  

และเมืองนวัตกรรมการแพทยแ์ละสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City, 
MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลาง 

ทางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือ 
 

ตัวชี้วัดประเด็นการพฒันา 
ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ 2564 ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564 

1. จำนวน 
Startup/SME/OTOP ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

n/a n/a 203 คน 

2. จำนวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับรางวัล ด้านบริการ
สุขภาพ  

n/a เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 - 

3. จำนวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับรางวัล (แห่ง) 

n/a n/a - 

 
แนวทางการพฒันา 

แนวทางการพัฒนา จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
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การแพทย์และสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์บริการ 
ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 
ของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว 
ทั้งในและต่างประเทศ 

1 กิจกรรม 526,300 บาท 

2. เพื่อพัฒนาเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
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ANNUAL REPORT 2021
C h i a n g  M a i  P r o v i n c e

รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อพัฒน�รูปแบบบริก�รคลินิกก�รแพทย์แผนไทยอย่�งยั่งยืน

ตัวชี้วัด

 1) แพลตฟอร์มข้อมูลเครือข่�ยธุรกิจสุขภ�พเชียงใหม่ และข้อมูลภูมิปัญญ�ไทยเพื่อยกระดับ

         ก�รบริก�รด้�นสุขภ�พ จำ�นวน 1 แพลตฟอร์ม

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสุขภ�พภูมิปัญญ�ไทย Chiang Mai Thai Wisdom Medicopolis 

          งบประม�ณ 526,300 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	526,300		บาท

โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ	เมืองแห่งไมซ์	
เมืองแห่งสตาร์ทอัพ	และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสุขภาพภูมิปัญญาไทย	Chiang	Mai	Thai	Wisdom	Medicopolis
งบประมาณ	526,300	บาท	โดย	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นคลินิกก�รแพทย์แผนไทย ผ่�นระบบ Zoom Cloud Meeting มีผู้เข้�ร่วม

กิจกรรม จำ�นวน 99 คน ซึ่งมีเนื้อห�ประกอบด้วย หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก�รพัฒน�คลินิก

ก�รแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน หลักก�รแพทย์แผนไทยสำ�หรับภ�วะก�รระบ�ดโรคโควิด 19 ก�รใช้กัญช�

ท�งก�รแพทย์แผนไทย  หลักก�รวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภ�พผู้สูงอ�ยุต�มแนวท�งก�รแพทย์แผนไทย 

ตำ�รับย�แผนไทยที่ควรมีไว้ประจำ�คลินิกสำ�หรับใช้รักษ�โรคในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ
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กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสุขภาพภูมิปัญญาไทย Chiang Mai Thai Wisdom Medicopolis 
งบประมาณ 526,300 บาท 

โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 การพัฒนาบุคลากรดานคลินิกการแพทย์แผนไทย ผานระบบ Zoom Cloud Meeting มีผูเขารวม
กิจกรรม จ านวน 99 คน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาคลินิก
การแพทย์แผนไทยใหยั่งยืน หลักการแพทย์แผนไทยส าหรับภาวะการระบาดโรคโควิด 19 การใชกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย หลักการวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภาพผูสูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ต ารับยา
แผนไทยที่ควรมีไวประจ าคลินิกส าหรับใชรักษาโรคในกลุมผูสูงอายุ  

 
 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการแพทย์ภูมิปัญญาไทยที่ใชในการบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย 
ผานระบบ Zoom Cloud Meeting มีผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 104 คน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย การ
ประยุกต์องค์ความรูตามรสยาเพ่ือพัฒนาเป็นเมนูอาหารตามแนวทางการแพทย์แผนไทย การวิเคราะห์รสยา
ของต ารับยาตามแนวทางการแพทย์แผนไทย องค์ความรูในการดูแลผูสูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย
และหัตถเวชฯ  

 
 

แพลตฟอร์มข้อมูลเครือข่ายธุรกิจสุขภาพเชียงใหม่ และข้อมูลภูมิปัญญาไทย 
เพื่อยกระดับการบริการสุขภาพ 

https://lannahealthhub.org/thai-traditional 
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การแพทย์แผนไทย หลักการวินิจฉัยโรคและตรวจสุขภาพผูสูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ต ารับยา
แผนไทยที่ควรมีไวประจ าคลินิกส าหรับใชรักษาโรคในกลุมผูสูงอายุ  

 
 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการแพทย์ภูมิปัญญาไทยที่ใชในการบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย 
ผานระบบ Zoom Cloud Meeting มีผูเขารวมกิจกรรม จ านวน 104 คน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย การ
ประยุกต์องค์ความรูตามรสยาเพ่ือพัฒนาเป็นเมนูอาหารตามแนวทางการแพทย์แผนไทย การวิเคราะห์รสยา
ของต ารับยาตามแนวทางการแพทย์แผนไทย องค์ความรูในการดูแลผูสูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย
และหัตถเวชฯ  

 
 

แพลตฟอร์มข้อมูลเครือข่ายธุรกิจสุขภาพเชียงใหม่ และข้อมูลภูมิปัญญาไทย 
เพื่อยกระดับการบริการสุขภาพ 

https://lannahealthhub.org/thai-traditional 62 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  

โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา 
 

ตัวชี้วัดประเด็นการพฒันา 
ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ 2564 ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564 

1. จำนวนผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ล้านนา (ราย/ผลิตภัณฑ์) 

n/a n/a 53 ราย 

2. รายได้จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ
การพัฒนาต่อยอด 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์
ล้านนา (ล้านบาท) 

n/a n/a 99.9366 ล้านบาท 

 
แนวทางการพฒันา 

แนวทางการพัฒนา จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคคลากร และผู้ประกอบการ 
ในชุมชน 

- - 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา  

- - 

3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และการบริการด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และดิจิทัล 

1 กิจกรรม 3,643,000 บาท 

รวมทั้งหมด 1 กิจกรรม 3,643,000 บาท 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  

โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา 
 

ตัวชี้วัดประเด็นการพฒันา 
ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ 2564 ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564 

1. จำนวนผู้ประกอบการ/
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ล้านนา (ราย/ผลิตภัณฑ์) 

n/a n/a 53 ราย 

2. รายได้จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับ
การพัฒนาต่อยอด 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์
ล้านนา (ล้านบาท) 

n/a n/a 99.9366 ล้านบาท 

 
แนวทางการพฒันา 

แนวทางการพัฒนา จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคคลากร และผู้ประกอบการ 
ในชุมชน 

- - 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา  

- - 

3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และการบริการด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และดิจิทัล 

1 กิจกรรม 3,643,000 บาท 

รวมทั้งหมด 1 กิจกรรม 3,643,000 บาท 
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โครงการยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสรางสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมดวยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
 2) เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
สรางสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
ตัวช้ีวัด 
 1) จ านวนวิสาหกิจที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดวยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไมนอย
กวา 50 ราย 
 2) จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ไดรับการพัฒนาดวยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไมนอยกวา 50 
ผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมส าคัญ 
 1) กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation 
Product) งบประมาณ 3,643,000 บาท 
 

งบประมาณทั้งหมด 3,643,000 บาท 
 

กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์  
(Chiang Mai Creative Innovation Product) 

งบประมาณ 3,643,000 บาท 
โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

 การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
สามารถแขงขันไดในเวทีโลกไดอยางแทจริง ประกอบกับ นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุงเนน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความส าคัญในดานการน าขอไดเปรียบ เชน ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ มาประยุกต์ใชเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมมูลคา โดยมี
ผูประกอบการทีผ่านการคัดเลือก จ านวน 53 ราย มีผลิตภัณฑ์ที่ไดรับการพัฒนาใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 52% 
คิดเป็นมูลคาโดยประมาณ 99,936,600 บาท/ปี  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อยกระดับอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี 

          และนวัตกรรม

 2) เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรม

          สร้�งสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัด

 1) จำ�นวนวิส�หกิจที่ได้รับก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

         ไม่น้อยกว่� 50 ร�ย

 2) จำ�นวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รพัฒน�ด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 

          ไม่น้อยกว่� 50 ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้�งสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)

         งบประม�ณ 3,643,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	3,643,000	บาท

โครงการยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์	
(Chiang	Mai	Creative	Innovation)

กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์	
(Chiang	Mai	Creative	Innovation	Product)	งบประมาณ	3,643,000	บาท

โดย	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	1

 ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบก�ร SMEs และวิส�หกิจชุมชน ส�ม�รถ

แข่งขันได้ในเวทีโลกได้อย่�งแท้จริง ประกอบกับ นโยบ�ยประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�

เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รนำ�ข้อได้เปรียบ เช่น คว�มหล�กหล�ยของวัฒนธรรมภูมิปัญญ�

และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ม�ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒน�และเพิ่มมูลค่� โดยมีผู้ประกอบก�รที่ผ่�นก�รคัดเลือก

จำ�นวน 53 ร�ย มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รพัฒน�ให้มีมูลค่�เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 52% คิดเป็นมูลค่�โดยประม�ณ 

99,936,600 บ�ท/ปี 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 
การจัดการปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิ

และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 
ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเปูาหมาย ปี พ.ศ 2564 ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564 

1. จ านวนวันท่ีมีคาคุณภาพ
อากาศ (PM 2.5)  
อยูในเกณฑ์มาตรฐาน 

290 วัน ไมนอยกวา 300 วัน 280 วัน 

2. จ านวนพ้ืนท่ีการเผาไหม 953,135 ไร ลดลง 50,000 ไร 803,493 ไร 
 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา จ านวนกจิกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1. ปูองกันทรัพยากรธรรมชาต ิ
และฟื้นฟูใหอยูในสภาพสมบรูณ์ 
สามารถอ านวยประโยชน์ไดทั้งทางตรง
และทางออม 

5 กิจกรรม 31,373,400 บาท 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะ
และของเสียอันตรายใหมีคณุภาพดีขึ้น 
และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ และภัยธรรมชาติ 

4 กิจกรรม 1,925,000 บาท 

3. สงเสรมิความเขาใจและจติส านกึ 
ของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน  
ลดขอขัดแยง และใชประโยชน์  
จากทรัพยากรอยางคุมคา 
ในรูปแบบเครือขาย 

5 กิจกรรม 15,548,510.30 บาท 

4. พัฒนาเทคโนโลยีนวตักรรม 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
พลังงาน และการใชพลังงานทดแทน 
ใหเหมาะสมและยั่งยืน 

- - 

5. สงเสรมิการปรับเปลี่ยนอาชีพ 
เพื่อลดฝุุนควันและเป็นมติร 
ตอสิ่งแวดลอม 

1 กิจกรรม 1,812,300 บาท 

รวมท้ังหมด 15 กิจกรรม 50,696,210.30 บาท 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พชุมชน ควบคุมก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

 2) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภ�คส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในก�รควบคุมและดูแล แก้ไขปัญห�หมอกควัน

          อย่�งถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

 1) จำ�นวนวันที่มีค่�คุณภ�พอ�ก�ศ (PM  2.5) อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น ไม่น้อยกว่� 300 วัน

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ งบประม�ณ 2,676,750.30 บ�ท

 2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พก�รป้องกันรักษ�ป่�ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติและป่�อนุรักษ์ 

         งบประม�ณ 1,233,600 บ�ท

 3) กิจกรรมก�รประช�สัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญห�มลพิษหมอกควันและไฟป่� 

         งบประม�ณ 193,800 บ�ท

 4) กิจกรรมจ้�งเหม�ร�ษฎรประช�สัมพันธ์ เฝ้�ระวัง ล�ดตระเวนและดับไฟป่�

         งบประม�ณ 6,300,000 บ�ท

 5) กิจกรรมก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร เครือข่�ยประช�ชนในก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นควัน

         โดยสร้�งเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และก�รปรับเปลี่ยนอ�ชีพ งบประม�ณ 1,812,300 บ�ท

 6) กิจกรรมก�รบริห�รจัดก�รเศษวัสดุเหลือทิ้งท�งก�รเกษตร ของเสีย และขยะชุมชน

         อย่�งครบวงจร เพื่อลดปัญห�ฝุ่นควัน (PM 2.5) งบประม�ณ 125,560 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	12,342,010.30	บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กิจกรรมการแก้ไขปัญหาฝุุนควันจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 2,676,750.30 บาท 

โดย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอทุกอ าเภอ  
(ยกเว้นอ าเภอสารภี) 

 การประชุมคณะกรรมการแกไขปัญหาฝุุนควันจังหวัดเชียงใหม โดยการบูรณาการของคณะท างาน
โครงการฯ ทุกภาคสวน และชุมชน สามารถลดจ านวนจุดความรอนลงไดตรงตามเปูาหมายในปี 2564 และมี
แนวทางแผนการควบคุมและดูแล แกไขปัญหาหมอกควันอยางมีประสิทธิภาพในปี 2565 

 
 

 การสนับสนุนก าลังในการลาดตระเวน เฝูาระวัง การดับไฟ หวงเวลา 50 วัน ด าเนินการในพ้ืนที่ 24 
อ าเภอในจังหวัดเชียงใหม (ยกเวนอ าเภอสารภี) ท าใหเกิดเครือขายชุมชนซึ่งมีสวนรวมในการปูองกันการเกิด
หมอกควันไฟปุา และประชาชนเกิดการรับรูในการแกไขปัญหาหมอกควันไฟปุา 

 
 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนการแกไขปัญหาฝุุนควันจังหวัดเชียงใหม โดย
คณะกรรมการศูนย์บัญชาการปูองกัน แกไขปัญหาไฟปุาและฝุุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม 
ประจ าปี 2564 รวมกับ นายอ าเภอทุกอ าเภอ หนวยงานดานปุาไมและอุทยาน ภาควิชาการ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จิตอาสา ผูน าทองถิ่น และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จ านวน 200 คน ระดม
ความคิดเห็นในดานการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือเตรียมแผนการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมส าหรับการรับมือปัญหาฝุุนควันจังหวัดเชียงใหม 

 
 

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	2,676,750.30	บาท
โดย	สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

	และอำาเภอทุกอำาเภอ	(ยกเว้นอำาเภอสารภี)

 ก�รประชุมคณะกรรมก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยก�รบูรณ�ก�รของคณะทำ�ง�น

โครงก�รฯ ทุกภ�คส่วน และชุมชน ส�ม�รถลดจำ�นวนจุดคว�มร้อนลงได้ตรงต�มเป้�หม�ยในปี 2564 

และมีแนวท�งแผนก�รควบคุมและดูแล แก้ไขปัญห�หมอกควันอย่�งมีประสิทธิภ�พในปี 2565
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 ก�รสนับสนุนกำ�ลังในก�รล�ดตระเวน เฝ้�ระวัง ก�รดับไฟ ห้วงเวล� 50 วัน ดำ�เนินก�รในพื้นที่ 

24 อำ�เภอในจังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำ�เภอส�รภี) ทำ�ให้เกิดเครือข่�ยชุมชนซึ่งมีส่วนร่วมในก�รป้องกัน

ก�รเกิดหมอกควันไฟป่� และประช�ชนเกิดก�รรับรู้ในก�รแก้ไขปัญห�หมอกควันไฟป่�

 ก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รเพื่อถอดบทเรียนก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมก�ร

ศูนย์บัญช�ก�รป้องกัน แก้ไขปัญห�ไฟป่�และฝุ่นละอองขน�ดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2564

ร่วมกับ  น�ยอำ�เภอทุกอำ�เภอ  หน่วยง�นด้�นป่�ไม้และอุทย�น  ภ�ควิช�ก�ร  ภ�คประช�ชน  ภ�คเอกชน 

ภ�คประช�สังคม จิตอ�ส� ผู้นำ�ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 200 คน ระดมคว�มคิดเห็น

ในด้�นก�รดำ�เนินง�น วิเคร�ะห์ปัญห� อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่�งๆ เพื่อเตรียมแผนก�รดำ�เนินง�นที่เหม�ะสม

สำ�หรับก�รรับมือปัญห�ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
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 การส ารวจขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดฝุุนควันและไฟปุาจังหวัดเชียงใหม ประจ าปี 2564 โดย
ด าเนินการส ารวจจัดท าขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปุา จุดความรอนสะสม คาฝุุนละออง pm 2.5 พ้ืนที่
เสียหายในปีที่ผานมา และน ามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดออนระดับพื้นที่ การมีสวนรวมของเครือขายภาคตางๆ 
พรอมจัดท าแผนที่การเกิดจุดความรอน สรุปภาพรวมในการแกไขปัญหาฝุุนควันและไฟปุารายอ าเภอ 

 
 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันรักษาปุาในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติและปุาอนุรักษ์ 
งบประมาณ 1,233,600 บาท 

โดย ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันรักษาปุาในพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติและปุาอนุรักษ์ โดยการจัดท าแนว
กันไฟ จ านวน 240 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติ ปุาอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม และพ้ืนที่โครงการรอยใจ
รักษ์ อ าเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  

 
 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ปูองกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา 
งบประมาณ 193,800 บาท 

โดย ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 การประชาสัมพันธ์การปูองกันและแกไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา โดยผลิตขาวและขอมูล 
และประชาสัมพันธ์เผยแพรทางวิทยุ สวท.เชียงใหม หอกระจาย เสียงตามสาย สื่อสังคมออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ 
อยางตอเนื่อง 

 

 ก�รสำ�รวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อก�รเกิดฝุ่นควันและไฟป่�จังหวัดเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2564 โดยดำ�เนินก�ร

สำ�รวจจัดทำ�ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อก�รเกิดไฟป่� จุดคว�มร้อนสะสม ค่�ฝุ่นละออง pm 2.5 พื้นที่เสียห�ยในปี

ที่ผ่�นม� และนำ�ม�วิเคร�ะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนระดับพื้นที่ ก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยภ�คต่�งๆ พร้อมจัดทำ�

แผนที่ก�รเกิดจุดคว�มร้อน สรุปภ�พรวมในก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่นควันและไฟป่�ร�ยอำ�เภอ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และป่าอนุรักษ์	งบประมาณ	1,233,600	บาท	โดย	สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่	1

 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รป้องกันรักษ�ป่�ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติและป่�อนุรักษ์ โดยก�รจัดทำ�

แนวกันไฟ จำ�นวน 240 กิโลเมตร ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ป่�อนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่โครงก�ร

ร้อยใจรักษ์ อำ�เภอแม่อ�ย จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
งบประมาณ	193,800	บาท	โดย	สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 ก�รประช�สัมพันธ์ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�มลพิษหมอกควันและไฟป่� โดยผลิตข่�วและข้อมูล 

และประช�สัมพันธ์เผยแพร่ท�งวิทยุ สวท.เชียงใหม่ หอกระจ�ย เสียงต�มส�ย สื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่นๆ

อย่�งต่อเนื่อง

70 

 การส ารวจขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดฝุุนควันและไฟปุาจังหวัดเชียงใหม ประจ าปี 2564 โดย
ด าเนินการส ารวจจัดท าขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปุา จุดความรอนสะสม คาฝุุนละออง pm 2.5 พ้ืนที่
เสียหายในปีที่ผานมา และน ามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดออนระดับพื้นที่ การมีสวนรวมของเครือขายภาคตางๆ 
พรอมจัดท าแผนที่การเกิดจุดความรอน สรุปภาพรวมในการแกไขปัญหาฝุุนควันและไฟปุารายอ าเภอ 

 
 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันรักษาปุาในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติและปุาอนุรักษ์ 
งบประมาณ 1,233,600 บาท 

โดย ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันรักษาปุาในพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติและปุาอนุรักษ์ โดยการจัดท าแนว
กันไฟ จ านวน 240 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติ ปุาอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม และพ้ืนที่โครงการรอยใจ
รักษ์ อ าเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  

 
 

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ปูองกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา 
งบประมาณ 193,800 บาท 

โดย ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 การประชาสัมพันธ์การปูองกันและแกไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา โดยผลิตขาวและขอมูล 
และประชาสัมพันธ์เผยแพรทางวิทยุ สวท.เชียงใหม หอกระจาย เสียงตามสาย สื่อสังคมออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ 
อยางตอเนื่อง 
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กิจกรรมจ้างเหมาราษฎรประชาสัมพันธ์ เฝูาระวัง ลาดตระเวนและดับไฟปุา 
งบประมาณ 6,300,000 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพชุมชนเพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจางเหมาราษฎร
ประชาสัมพันธ์ เฝูาระวัง ลาดตระเวนและดับไฟปุา เพ่ือลดผลกระทบของปัญหาไฟปุา และหมอกควันที่มีตอ
แหลงชุมชนที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และบริเวณใกลเคียง และสงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ควบคุมและดูแล แกไขปัญหาหมอกควัน อยางถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
 

กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายประชาชนในการแก้ไขปัญหาฝุุนควัน  
โดยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และการปรับเปลี่ยนอาชีพ 

งบประมาณ 1,812,300 บาท 
โดย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายพันธุ์ไผและไมมีคา ตนทุนของชุมชน ใหชุมชนและเครือขายประชาชน 
ที่ตองการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่มีความรู ในการขยายพันธุ์ไผและไมมีคา ด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอแม
แจม จ านวน 5 ต าบล ซึ่งมีเปูาหมายต าบลละ 40 คน แบงกลุมเปูาหมายเป็น 2 กลุมๆ ละ 20 คน 

 
 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนอาชีพดานการเกษตรเพ่ือลดการเผา ลดปัญหาฝุุนควัน ระดับ
ต าบล ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม จ านวน 9 อ าเภอ 32 ต าบล ซึ่งมีเปูาหมายต าบลละ 30 คน แบง
กลุมเปูาหมายเป็น 2 กลุมๆ ละ 15 คน 
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กิจกรรมจ้างเหมาราษฎรประชาสัมพันธ์	เฝ้าระวัง	ลาดตระเวนและดับไฟป่า
งบประมาณ	6,300,000	บาท	โดย	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	16

 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พชุมชนเพื่อควบคุมก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ โดยก�รจ้�งเหม�ร�ษฎร

ประช�สัมพันธ์ เฝ้�ระวัง ล�ดตระเวนและดับไฟป่� เพื่อลดผลกระทบของปัญห�ไฟป่�และหมอกควัน

ที่มีต่อแหล่งชุมชนที่สำ�คัญในเขตพื้นที่ป่�อนุรักษ์และบริเวณใกล้เคียง และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในก�ร

ควบคุมและดูแล แก้ไขปัญห�หมอกควัน อย่�งถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม	องค์กร	เครือข่ายประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน	โดยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน	

และการปรับเปลี่ยนอาชีพ	งบประมาณ	1,812,300	บาท
โดย	สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

 ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รขย�ยพันธุ์ไผ่และไม้มีค่� ต้นทุนของชุมชน ให้ชุมชนและเครือข่�ยประช�ชน

ที่ต้องก�รปรับเปลี่ยนก�รผลิตในพื้นที่มีคว�มรู้ ในก�รขย�ยพันธุ์ไผ่และไม้มีค่� ดำ�เนินก�รในพื้นที่อำ�เภอแม่แจ่ม

จำ�นวน 5 ตำ�บล ซึ่งมีเป้�หม�ยตำ�บลละ 40 คน แบ่งกลุ่มเป้�หม�ยเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน

 ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รปรับเปลี่ยนอ�ชีพด้�นก�รเกษตรเพื่อลดก�รเผ� ลดปัญห�ฝุ่นควัน ระดับ

ตำ�บล ดำ�เนินก�รในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 9 อำ�เภอ 32 ตำ�บล ซึ่งมีเป้�หม�ยตำ�บลละ 30 คน 

แบ่งกลุ่มเป้�หม�ยเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน
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กลุมเปูาหมายเป็น 2 กลุมๆ ละ 15 คน 
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�แผนแก้ไขปัญห�ฝุ่นควัน

ระดับโซน 3 โซน ได้แก่ โซนเหนือ เมื่อวันที่ 21 กันย�ยน 2564 ณ หอประชุมที่ว่�ก�รอำ�เภอเวียงแหง โซนกล�ง

เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2564 ณ หอประชุมที่ว่�ก�รอำ�เภอแม่ว�ง และโซนใต้ เมื่อวันที่ 23 กันย�ยน 2564

ณ ศ�ล�อเนกประสงค์บ้�นแม่เตี๊ยะใต้ ตำ�บลดอยแก้ว อำ�เภอจอมทอง

กิจกรรมการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	ของเสีย	
และขยะชุมชนอย่างครบวงจร	เพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน	(PM	2.5)

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ	ปลุกจิตสำานึกในการคัดแยกขยะ	และการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท	

สร้างความรู้ด้านขยะที่สามารถแปรรูปเป็นพลังงาน	งบประมาณ	125,560	บาท

	โดย	สำานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

 ก�รสัมมน�เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวท�งดำ�เนินก�ร โดยจัดก�รสัมมน�ก�รบริห�รจัดก�รเศษวัสดุ

เหลือทิ้งท�งก�รเกษตร อย่�งครบวงจรเพื่อลดปัญห�ฝุ่นควัน (PM 2.5) และก�รจัดตั้งศูนย์รับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ท�งก�รเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผ่�นระบบออนไลน์ ระหว่�งจังหวัดกับอำ�เภอทั้ง 25 อำ�เภอ โดยมีกลุ่มเป้�หม�ย

ได้แก่ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น เจ้�หน้�ที่องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล วิส�หกิจชุมชน ประช�ชน หรือผู้สนใจที่จะทำ�

ศูนย์รับชื้อวัสดุเหลือทิ้งท�งก�รเกษตรในพื้นที่ (ตำ�บลละ 3 คน) หลังก�รจัดก�รสัมมน� กลุ่มเป้�หม�ยในพื้นที่

ทั้ง 25 อำ�เภอ ได้รับทร�บแนวท�ง กระบวนก�ร วิธีก�รในก�รดำ�เนินก�ร โดยอยู่ระหว่�งรวบรวมข้อมูลเพื่อ

จัดตั้งศูนย์บริห�รจัดก�รเชื้อเพลิงในพื้นที่นำ�ร่อง อำ�เภอละอย่�งน้อย 1 ตำ�บล
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขมแข็งองค์กรชุมชนมีสวนรวมในการจัดท าแผนแกไขปัญหาฝุุน
ควัน ระดับโซน 3 โซน ไดแก โซนเหนือ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่วาการอ าเภอเวียงแหง 
โซนกลาง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่วาการอ าเภอแมวาง และโซนใต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์บานแมเตี๊ยะใต ต าบลดอยแกว อ าเภอจอมทอง  

 
 

กิจกรรมการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชนอย่างครบวงจร  
เพื่อลดปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) 

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะ 
แต่ละประเภท สร้างความรู้ด้านขยะท่ีสามารถแปรรูปเป็นพลังงาน 

งบประมาณ 125,560 บาท 
โดย ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 การสัมมนาเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางด าเนินการ โดยจัดการสัมมนาการบริหารจัดการเศษ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร อยางครบวงจรเพื่อลดปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) และการจัดตั้งศูนย์รับซื้อเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม ผานระบบออนไลน์ ระหวางจังหวัดกับอ าเภอทั้ง 25 อ าเภอ โดยมี
กลุมเปูาหมาย ไดแก ก านัน ผูใหญบาน เจาหนาที่องค์การบริหารสวนต าบล วิสาหกิจชุมชน ประชาชน หรือ
ผูสนใจที่จะท าศูนย์รับชื้อวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพ้ืนที่ (ต าบลละ 3 คน) หลังการจัดการสัมมนา 
กลุมเปูาหมายในพ้ืนที่ทั้ง 25 อ าเภอ ไดรับทราบแนวทาง กระบวนการ วิธีการในการด าเนินการ โดยอยู
ระหวางรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนที่น ารอง อ าเภอละอยางนอย 1 ต าบล 

 
  

74 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความเขมแข็งองค์กรชุมชนมีสวนรวมในการจัดท าแผนแกไขปัญหาฝุุน
ควัน ระดับโซน 3 โซน ไดแก โซนเหนือ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่วาการอ าเภอเวียงแหง 
โซนกลาง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ หอประชุมที่วาการอ าเภอแมวาง และโซนใต เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์บานแมเตี๊ยะใต ต าบลดอยแกว อ าเภอจอมทอง  

 
 

กิจกรรมการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย และขยะชุมชนอย่างครบวงจร  
เพื่อลดปัญหาฝุุนควัน (PM 2.5) 

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะ 
แต่ละประเภท สร้างความรู้ด้านขยะท่ีสามารถแปรรูปเป็นพลังงาน 

งบประมาณ 125,560 บาท 
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โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศตนน้ าใหมีความอุดมสมบูรณ์ 
 2) เพื่อปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ าระบบระบายน้ าและระบบผันน้ าตางๆ ในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพตาม
ศักยภาพลุมน้ า 
ตัวช้ีวัด 
 1) มีระบบปุาเปียกในพ้ืนที่ปุาตนน้ า จ านวน 101 แหง 
กิจกรรมส าคัญ 
 1) กิจกรรมเพ่ิมความชุมชื่นในพื้นที่ปุาตนน้ า งบประมาณ 3,680,000 บาท 
 

งบประมาณทั้งหมด 3,680,000 บาท 
 

กิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื่นในพื้นที่ปุาต้นน้ า 
ก่อสร้างระบบปุาเปียก จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 3,680,000 บาท 
โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 การเพ่ิมความชุมชื่นในพ้ืนที่ปุาตนน้ า โดยการกอสรางระบบปุาเปียก จังหวัดเชียงใหม จ านวน 46 
แหงๆ ละ 10 ไร สงผลใหระบบนิเวศปุาไมในพ้ืนที่ตนน้ าล าธารไดรับการอนุรักษืฟ้ืนฟู และประชาชนในจังหวัด
เชียงใหมมีแหลงน้ าในการท าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 

 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ�ให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์

 2) เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ�ระบบระบ�ยน้ำ�และระบบผันน้ำ�ต่�งๆ ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภ�พ

         ต�มศักยภ�พลุ่มน้ำ�

ตัวชี้วัด

 1) มีระบบป่�เปียกในพื้นที่ป่�ต้นน้ำ� จำ�นวน 101 แห่ง

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมเพิ่มคว�มชุ่มชื่นในพื้นที่ป่�ต้นน้ำ� งบประม�ณ 3,680,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	3,680,000	บาท

โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งนำา

กิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื่นในพื้นที่ป่าต้นนำา
ก่อสร้างระบบป่าเปียก	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	3,680,000	บาท	

โดย	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	16

 ก�รเพิ่มคว�มชุ่มชื่นในพื้นที่ป่�ต้นน้ำ� โดยก�รก่อสร้�งระบบป่�เปียก จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 46 แห่งๆ ละ

10 ไร่ ส่งผลให้ระบบนิเวศป่�ไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รได้รับก�รอนุรักษ์ฟื้นฟู และประช�ชนในจังหวัดเชียงใหม่

มีแหล่งน้ำ�ในก�รทำ�ก�รเกษตรเพิ่มม�กขึ้น

้

้



ANNUAL REPORT 2021
C h i a n g  M a i  P r o v i n c e

รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่
58 59
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รขับเคลื่อนก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียว

          ในเขตเมืองเชียงใหม่

 2) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเมืองน่�อยู่ น่�ท่องเที่ยว

 3) เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกและสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับร�ษฎรในพื้นที่เป้�หม�ยที่เป็นพื้นที่วิกฤต 

          ให้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรธรรมช�ติ รวมถึงเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รป้องกันดูแล

           รักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติในท้องถิ่นของตน

ตัวชี้วัด

 1) ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รดูแลพื้นที่สีเขียว บริห�รพื้นที่สีเขียวในชุมชน ไม่น้อยกว่� 25 อำ�เภอ

 2) เรือนเพ�ะชำ�กล้�ไม้แบบเปิด ขน�ดกว้�ง 20 เมตร ย�ว 20 เมตร จำ�นวน 81 แห่ง

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในก�รสร้�งป่� เพิ่มร�ยได้ในพื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์

         จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 4 กิจกรรม งบประม�ณ 1,925,000 บ�ท

 2) กิจกรรมเพ�ะชำ�กล้�ไม้ และแฝก เพื่อชุมชน งบประม�ณ 6,252,400 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	8,177,400	บาท

โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ�ให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์

 2) เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ�ระบบระบ�ยน้ำ�และระบบผันน้ำ�ต่�งๆ ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภ�พ

         ต�มศักยภ�พลุ่มน้ำ�

ตัวชี้วัด

 1) มีระบบป่�เปียกในพื้นที่ป่�ต้นน้ำ� จำ�นวน 101 แห่ง

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมเพิ่มคว�มชุ่มชื่นในพื้นที่ป่�ต้นน้ำ� งบประม�ณ 3,680,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	3,680,000	บาท
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77 

กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างปุา เพิ่มรายได้ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฝายผสมผสาน จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 500,000 บาท 
2) ก่อสร้างฝายดักตะกอน โดยใช้กล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) งบประมาณ 300,000 บาท 

3) ปลูกปุาใช้สอย งบประมาณ 500,000 บาท 
4) การส่งเสริมการปลูกหวาย งบประมาณ 640,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,925,000 บาท 
โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสรางปุา เพิ่มรายไดในพ้ืนที่โครงการรอยใจรักษ์ จังหวัด
เชียงใหม โดยการสรางฝายชะลอน้ า ฝายผสมผสาน จ านวน 100 ตัว กอสรางฝายดักตะกอน โดยใชกลองลวด
ตาขาย (กลองเกเบี้ยน) จ านวน 20 ตัว ปลูกปุาใชสอย จ านวน 97 ไร และการสงเสริมการปลูกหวาย จ านวน 2 
พ้ืนที่ๆ ละ 100 ไร รวม 200 ไร 

 
 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ และแฝก เพื่อชุมชน 
ก่อสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบเปิด ขนาด 20x20 เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 6,252,400 บาท 
โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 การเพาะช ากลาไม และแฝก เพ่ือชุมชน โดยการกอสรางเรือนเพาะช ากลาไมแบบเปิด ขนาดกวาง 20 
เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 29 แหง สงผลใหชุมชนในจังหวัดเชียงใหมเป็นชุมชนสีเขียว เป็นชุมชนนาอยู นา
ทองเที่ยว ประชาชนมีจิตส านึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไมในพ้ืนที่ของตนเองใหมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน  

กิจกรรมอนุรักษ์	ฟื้นฟู	สนับสนุนชุมชน	ในการสร้างป่า	
เพิ่มรายได้ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์	จังหวัดเชียงใหม่

1)	ก่อสร้างฝายชะลอนำา	ฝายผสมผสาน	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	500,000	บาท

2)	ก่อสร้างฝายดักตะกอน	โดยใช้กล่องลวดตาข่าย	(กล่องเกเบี้ยน)	งบประมาณ	300,000	บาท

3)	ปลูกป่าใช้สอย	งบประมาณ	500,000	บาท

4)	การส่งเสริมการปลูกหวาย	งบประมาณ	625,000	บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด	1,925,000	บาท	โดย	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	16

 ก�รอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในก�รสร้�งป่� เพิ่มร�ยได้ในพื้นที่โครงก�รร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยก�รสร้�งฝ�ยชะลอน้ำ� ฝ�ยผสมผส�น จำ�นวน 100 ตัว ก่อสร้�งฝ�ยดักตะกอน โดยใช้กล่องลวดต�ข่�ย

(กล่องเกเบี้ยน) จำ�นวน 20 ตัว ปลูกป่�ใช้สอย จำ�นวน 97 ไร่ และก�รส่งเสริมก�รปลูกหว�ย จำ�นวน 2 พื้นที่ๆ

ละ 100 ไร่ รวม 200 ไร่
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กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างปุา เพิ่มรายได้ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1) ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฝายผสมผสาน จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 500,000 บาท 
2) ก่อสร้างฝายดักตะกอน โดยใช้กล่องลวดตาข่าย (กล่องเกเบี้ยน) งบประมาณ 300,000 บาท 

3) ปลูกปุาใช้สอย งบประมาณ 500,000 บาท 
4) การส่งเสริมการปลูกหวาย งบประมาณ 640,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,925,000 บาท 
โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสรางปุา เพิ่มรายไดในพ้ืนที่โครงการรอยใจรักษ์ จังหวัด
เชียงใหม โดยการสรางฝายชะลอน้ า ฝายผสมผสาน จ านวน 100 ตัว กอสรางฝายดักตะกอน โดยใชกลองลวด
ตาขาย (กลองเกเบี้ยน) จ านวน 20 ตัว ปลูกปุาใชสอย จ านวน 97 ไร และการสงเสริมการปลูกหวาย จ านวน 2 
พ้ืนที่ๆ ละ 100 ไร รวม 200 ไร 

 
 

กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ และแฝก เพื่อชุมชน 
ก่อสร้างเรือนเพาะช ากล้าไม้แบบเปิด ขนาด 20x20 เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 

งบประมาณ 6,252,400 บาท 
โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 

 การเพาะช ากลาไม และแฝก เพ่ือชุมชน โดยการกอสรางเรือนเพาะช ากลาไมแบบเปิด ขนาดกวาง 20 
เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 29 แหง สงผลใหชุมชนในจังหวัดเชียงใหมเป็นชุมชนสีเขียว เป็นชุมชนนาอยู นา
ทองเที่ยว ประชาชนมีจิตส านึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไมในพ้ืนที่ของตนเองใหมี
ความอุดมสมบูรณ์ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน  

กิจกรรมเพาะชำากล้าไม้	และแฝก	เพื่อชุมชน
ก่อสร้างเรือนเพาะชำากล้าไม้แบบเปิด	ขนาด	20x20	เมตร	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	6,252,400	บาท

โดย	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	16
 ก�รเพ�ะชำ�กล้�ไม้ และแฝก เพื่อชุมชน โดยก�รก่อสร้�งเรือนเพ�ะชำ�กล้�ไม้แบบเปิด ขน�ดกว้�ง 20 เมตร

ย�ว 20 เมตร จำ�นวน 29 แห่ง ส่งผลให้ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนสีเขียว เป็นชุมชนน่�อยู่ น่�ท่องเที่ยว 

ประช�ชนมีจิตสำ�นึกและมีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กรป่�ไม้ในพื้นที่ของตนเองให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์

้
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โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพื่อปกปูองการพังทลาย และรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ตลิ่งริมล าน้ า 
ตัวช้ีวัด 
 1) จ านวนเขื่อนปูองกันตลิ่งที่ไดรับการกอสรางเพ่ือลดการกัดเซาะตลิ่ง จ านวน 3 แหง 
กิจกรรมส าคัญ 
 1) กิจกรรมปูองกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแมน้ า จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 26,496,800 
บาท 
 

รวมงบประมาณทั้งหมด 26,496,800 บาท 
 

กิจกรรมปูองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ า 
 

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่1) ต าบลท่าวังพร้าว  
อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 250.00 เมตร งบประมาณ 12,048,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 

 
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าปิง บ้านล้องปุูหม่น หมู่ 11 ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี  

จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 81.00 เมตร งบประมาณ 5,548,800 บาท 
โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อปกป้องก�รพังทล�ย และรักษ�สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ตลิ่งริมลำ�น้ำ�

ตัวชี้วัด

 1) จำ�นวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับก�รก่อสร้�งเพื่อลดก�รกัดเซ�ะตลิ่ง จำ�นวน 3 แห่ง

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมป้องกันก�รพังทล�ยของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ� จำ�นวน 3 กิจกรรม งบประม�ณ 26,496,800 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	26,496,800		บาท

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน

กิจกรรมป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่นำา
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำาขาน	บ้านต้นแหนน้อย	หมู่	7	(ระยะที่1)	

ตำาบลท่าวังพร้าว	อำาเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	ความยาว	250.00	เมตร	

งบประมาณ	12,048,000	บาท	โดย	สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำาปิง	บ้านล้องปู่หม่น	หมู่	11	

ตำาบลสันทราย	อำาเภอสารภี		จังหวัดเชียงใหม่	ความยาว	81.00	เมตร	

งบประมาณ	5,548,800	บาท	โดย	สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
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โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพื่อปกปูองการพังทลาย และรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ตลิ่งริมล าน้ า 
ตัวช้ีวัด 
 1) จ านวนเขื่อนปูองกันตลิ่งที่ไดรับการกอสรางเพ่ือลดการกัดเซาะตลิ่ง จ านวน 3 แหง 
กิจกรรมส าคัญ 
 1) กิจกรรมปูองกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแมน้ า จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 26,496,800 
บาท 
 

รวมงบประมาณทั้งหมด 26,496,800 บาท 
 

กิจกรรมปูองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ า 
 

ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่1) ต าบลท่าวังพร้าว  
อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 250.00 เมตร งบประมาณ 12,048,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*อยูระหวางการด าเนินงาน 

 
ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าปิง บ้านล้องปุูหม่น หมู่ 11 ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี  

จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 81.00 เมตร งบประมาณ 5,548,800 บาท 
โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
  

้

้

้
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ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้ าปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7 (ระยะที่ 2) ต าบลแม่แฝก  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 130.00 เมตร งบประมาณ 8,900,000 บาท 

โดย ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

  

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำาปิง	บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน	หมู่	7	(ระยะที่	2)	

ตำาบลแม่แฝก	อำาเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่	ความยาว	130.00	เมตร	

งบประมาณ	8,900,000	บาท	โดย	สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

้
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ประเด็นการพัฒนาที่	6
การจัดการสาธารณภัย	การสร้างความมั่นคง	และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชน	ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

C h i a n g  M a i  P r o v i n c e
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ประเดน็การพัฒนาที่ 6 
การจัดการสาธารณภัย การสร้างความม่ันคง และยกระดบัคุณภาพชีวิตทีด่ีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเปูาหมาย ปี พ.ศ 2564 ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564 
1. สัดสวนคดีอาชญากรรม 
อันสงผลกระทบตอคณุภาพชีวิต
ของประชาชนลดลง 

n/a รอยละ 3 - 

2. รอยละของประชาชน 
ที่อยูใตเสนความยากจนลดลง 

รอยละ 6.74 รอยละ 4.74 รอยละ5.11 

3. รอยละของอ าเภอผานเกณฑ์
การประเมินพัฒนาคณุภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ 

n/a n/a - 

4. รายไดครัวเรือนเฉลีย่สูงขึ้น รอยละ 1.94 รอยละ 5.94 n/a 
5. จ านวนผูเสยีชีวิต 
จากอุบัติเหตุทางถนน 
ตอประชาชนลดลง 

n/a รอยละ 5 n/a 

6. รอยละของชุมชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมมีความพรอม 
ในการจัดการสาธารณภัย  

n/a รอยละ 50 n/a 

7. หมูบาน/ชุมชนที่ไมมีปัญหา
ยาเสพตดิ (หมูบานสีขาว) 
เพิ่มขึ้นรอยละ 5  
เมื่อเทียบกับปีท่ีผานมา 

526 หมูบาน 430 หมูบาน n/a 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา จ านวนกจิกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน 
มุงเนนการบูรณาการ 
ความรวมมือของทุกภาคสวน  
เพือ่รับมือกับปัญหาภัยคุกคาม 
ดานความมั่นคงทุกรูปแบบ  

  

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความพรอม 
ดานความมั่นคงตามแนวชายแดน 

2 กิจกรรม 1,182,100 บาท 

3. ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด โดยใช
กลไกประชารัฐ 

3 กิจกรรม 4,678,714 บาท 

4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพรอม
เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

1 กิจกรรม 300,000 บาท 

5. เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางมีคณุภาพ 

- - 

6. สงเสรมิการพัฒนาคนทุกชวงวัย 10 กิจกรรม 19,210,159 บาท 
รวมท้ังหมด 16 กิจกรรม 25,370,973 บาท 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อควบคุมและลดระดับคว�มรุนแรงของปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของย�เสพติด โดยบูรณ�ก�ร

          คว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วนแก้ไขปัญห�อย่�งจริงจัง และสนับสนุนให้ประช�ชนมีส่วนร่วมกับ

          ภ�ครัฐในก�รสร้�งคว�มปลอดภัยในพื้นที่

 2) เพื่อให้ประช�ชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัยย�เสพติด จนถึงระดับเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รแก้ไข

         ปัญห�ย�เสพติด เฝ้�ระวัง ป้องกัน บำ�บัด และปร�บปร�ม จนส�ม�รถลดและควบคุม

         สถ�นก�รณ์ปัญห�ย�เสพติด มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประช�ชน

 3) ลดจำ�นวนผู้เสพ ผู้ติดย�เสพติดในพื้นที่ โดยนำ�เข้�สู่กระบวนก�รบำ�บัดรักษ�ที่มีม�ตรฐ�น

         และมีคว�มเหม�ะสมกับสภ�พผู้เสพ ผู้ติด โดยใช้ม�ตรก�รท�งเลือก

 4) เพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันท�งจิตใจภ�ยใต้กิจกรรมเชิงสร้�งสรรค์แก่เย�วชน

 5) เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกและสร้�งกระแสนิยมที่เอื้อต่อก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

 6) เพื่อสร้�งเครือข่�ยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

 7) เพื่อสนับสนุนก�รขับเคลื่อนโครงก�รร้อยใจรักษ์

 8) เพื่อสนับสนุนม�ตรก�รและนโยบ�ยรัฐบ�ลในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

ตัวชี้วัด

 1) หมู่บ้�นที่ไม่มีปัญห�ย�เสพติด (สีข�ว) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�

 2) ก�รจับกุมคดีย�เสพติด มีจำ�นวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�

 3) จำ�นวนผู้เสพ/ผู้ค้�ลดลง

 4) มีสม�ชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 85 ของเด็กและเย�วชนที่มีอ�ยุ 6 - 24 ปี

 5) มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำ�นวน 35 ศูนย์

 6) มีชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ จำ�นวน 25 ศูนย์

 7) จำ�นวนผู้ต้องขังเด็ดข�ดเป็นสม�ชิกโครงก�รรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 

         TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 100

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคว�มยั่งยืน ประจำ�ปี 2564

         งบประม�ณ 4,136,500 บ�ท

 2) กิจกรรมเด็กและเย�วชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้�งภูมิคุ้มกันท�งจิตใจเชิงสร้�งสรรค์

         ป้องกันย�เสพติด งบประม�ณ 302,734 บ�ท

 3) กิจกรรมก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด เพื่อคว�มยั่งยืน งบประม�ณ 239,480 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	26,496,800		บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อความยั่งยืน
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กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน	
ประจำาปี	2564	งบประมาณ	4,136,500	บาท

โดย	ที่ทำาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	และอำาเภอทุกอำาเภอ

 ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคว�มยั่งยืน  ประจำ�ปี 2564 โดยก�ร

จัดชุดปฏิบัติก�รประจำ�ตำ�บลป้องกันแก้ไขปัญห�ย�เสพติด  และก�รสกัดกั้นและปร�บปร�มย�เสพติด

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 2,019 หมู่บ้�น 25 อำ�เภอ

83 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความย่ังยืน ประจ าปี 2564 
งบประมาณ 4,136,500 บาท 

โดย ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอทุกอ าเภอ 
 การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมเพ่ือความยั่งยืน ประจ าปี 2564 โดยการจัดชุด
ปฏิบัติการประจ าต าบลปูองกันแกไขปัญหายาเสพติด และการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม จ านวน 2,019 หมูบาน 25 อ าเภอ 

 
 

กิจกรรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเชิงสร้างสรรค์ปูองกันยาเสพติด 
งบประมาณ 302,734 บาท 

โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 การสนับสนุนการขับเคลื่อนเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการขยายเครือขาย TO BE NUMBER ONE, การประชุมเชิงปฏิบัติการการคนหาสถานประกอบการ
ดาวเดน เพ่ือเขาสูการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE, การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
เตรียมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 6 ทีม 

 
 

 การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเตรียมความพรอมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม, การประกวดผลการ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในรอบลงพ้ืนที่, การประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ, การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดเชียงใหม 
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จังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
เชิงสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด	งบประมาณ	302,734	บาท	

โดย	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 ก�รสนับสนุนก�รขับเคลื่อนเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันท�งจิตใจให้แก่เย�วชน โดยก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

ก�รขย�ยเครือข่�ย TO BE NUMBER ONE, ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รค้นห�สถ�นประกอบก�รด�วเด่น 

เพื่อเข้�สู่ก�รประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE, ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�ศักยภ�พ

เตรียมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 6 ทีม

 ก�รสร้�งและพัฒน�เครือข่�ยเพื่อก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด โดยก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

ก�รเตรียมคว�มพร้อมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่, ก�รประกวดผลก�รดำ�เนินง�น

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในรอบลงพื้นที่, ก�รประกวดผลก�รดำ�เนินง�นชมรม TO BE NUMBER ONE

ระดับประเทศ, ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รพัฒน�ศักยภ�พอำ�เภอ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วน

 2) เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ในก�รแก้ไขปัญห�ด้�นคว�มมั่นคงในแต่ละพื้นที่อำ�เภอ ตำ�บลและหมู่บ้�น

         ให้เกิดก�รร่วมคิด ร่วมทำ� ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดคว�มส�มัคคี และจะพัฒน�ยกระดับชุมชน

         เป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเสริมสร้�งระบบป้องกันตนเอง มีระบบเฝ้�ระวังและร�ยง�นสถ�นก�รณ์

 3) เพื่อให้ผู้นำ�ชุมชนและประช�ชนต�มแนวช�ยแดนเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนอย่�งมั่นคง

 4) เพื่อเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้�น พัฒน�คว�มสัมพันธ์ คว�มร่วมมือที่เข้มแข็ง

          บนพื้นฐ�นกระบวนคว�มคิดในฐ�นะก�รเป็นพลเมืองโลก

ตัวชี้วัด

 1) จำ�นวนของผู้นำ�ชุมชนด้�นคว�มมั่นคงในพื้นที่ช�ยแดนที่ผ่�นก�รฝึกอบรมก�รพัฒน�ศักยภ�พ

         และก�รแก้ไขปัญห�ด้�นคว�มมั่นคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 60

 2) จำ�นวนกิจกรรมในก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้�นเพิ่มขึ้นร้อยละ 60

 3) จำ�นวนของเจ้�หน้�ที่ด้�นคว�มมั่นคงต�มแนวช�ยแดนที่ผ่�นก�รฝึกอบรม ก�รป้องกัน 

         และแก้ไขปัญห�ด้�นคว�มมั่นคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 60

 4) จำ�นวนของมวลชนผู้นำ�หมู่บ้�น/ชุมชนต�มแนวช�ยแดน ที่ผ่�นก�รอบรมประสิทธิภ�พ

         ด้�นก�รข่�วเพิ่มขึ้นร้อยละ 60

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมก�รฝึกอบรมร�ษฎรชุดรักษ�คว�มปลอดภัยหมู่บ้�น (ชรบ.) ในพื้นที่อำ�เภอช�ยแดน

          5 อำ�เภอ งบประม�ณ 856,650 บ�ท

 2) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภ�พด้�นก�รข่�วโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขย�เสพติด

          ต�มแนวช�ยแดน งบประม�ณ 325,450 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	1,182,100	บาท

โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น

กิจกรรมสนับสนุนการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
งบประมาณ	842,400	บาท	โดย	ที่ทำาการปกครองอำาเภอฝาง
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86 

กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ 
งบประมาณ 856,650 บาท 

โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และ 5 อ าเภอชายแดน 
 การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ ไดแก 
อ าเภอฝาง เชียงดาว ไชยปราการ เวียงแหง และแมอาย โดยมีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใน
การปูองกันและแกไขปัญหาดานความมั่นคง โดยเกิดความรวมมือระหวางประชาชนในพื้นที่กับเจาหนาที่รัฐ ซ่ึง
สามารถสรางระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรูรวมกันและ
น ามาซึ่งความรวมมือในการปูองกันและแกไขปัญหาภัยดานความมั่นคงอยางยั่งยืนตอไป 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนปูองกันและแก้ไขยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน 

งบประมาณ 325,450 บาท 
โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

 การสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปูองกันและแกไขยาเสพติดตามแนว
ชายแดน โดยแกไขปัญหาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี ท าใหเกิดการแกไขปัญหาอยางมีประสิทธภาพ ตรงเปูาหมาย ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่  

 
  

กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	
ในพื้นที่อำาเภอ	ชายแดน	5	อำาเภอ	งบประมาณ	856,650	บาท
โดย	ที่ทำาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	และ	5	อำาเภอชายแดน

 ก�รฝึกอบรมร�ษฎรชุดรักษ�คว�มปลอดภัยหมู่บ้�น (ชรบ.)  ในพื้นที่อำ�เภอช�ยแดน 5  อำ�เภอ

ได้แก่ อำ�เภอฝ�ง เชียงด�ว ไชยปร�ก�ร เวียงแหง และแม่อ�ย โดยมีก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วน

ในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ด้�นคว�มมั่นคง โดยเกิดคว�มร่วมมือระหว่�งประช�ชนในพื้นที่กับเจ้�หน้�ที่รัฐ 

ซึ่งส�ม�รถสร้�งระบบก�รรักษ�คว�มมั่นคงช�ยแดนบูรณ�ก�รกับภ�คประช�ชน  เกิดองค์คว�มรู้ร่วมกัน

และนำ�ม�ซึ่งคว�มร่วมมือในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ภัยด้�นคว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด	ตามแนวชายแดน	งบประมาณ	325,450	บาท

โดย	ที่ทำาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
 ก�รส่งเสริมประสิทธิภ�พด้�นก�รข่�วโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขย�เสพติดต�มแนวช�ยแดน

โดยแก้ไขปัญห�ด้�นคว�มมั่นคงโดยหน่วยง�นของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภ�คเอกชนและประช�ชน

ในพื้นที่ ทำ�ให้เกิดก�รแก้ไขปัญห�อย่�งมีประสิทธิภ�พ ตรงเป้�หม�ย ต�มสภ�พปัญห�ของพื้นที่ 
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กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ 
งบประมาณ 856,650 บาท 

โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และ 5 อ าเภอชายแดน 
 การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ ไดแก 
อ าเภอฝาง เชียงดาว ไชยปราการ เวียงแหง และแมอาย โดยมีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนใน
การปูองกันและแกไขปัญหาดานความมั่นคง โดยเกิดความรวมมือระหวางประชาชนในพื้นที่กับเจาหนาที่รัฐ ซ่ึง
สามารถสรางระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรูรวมกันและ
น ามาซึ่งความรวมมือในการปูองกันและแกไขปัญหาภัยดานความมั่นคงอยางยั่งยืนตอไป 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนปูองกันและแก้ไขยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน 

งบประมาณ 325,450 บาท 
โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 

 การสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปูองกันและแกไขยาเสพติดตามแนว
ชายแดน โดยแกไขปัญหาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี ท าใหเกิดการแกไขปัญหาอยางมีประสิทธภาพ ตรงเปูาหมาย ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่  

 
  

โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1) เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้เกี่ยวกับระบบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศ�สตร์พระร�ช�
          หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักก�รทรงง�นของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร
          มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ก�รน้อมนำ�พระบรมร�ชโองก�รของสมเด็จพระวชิรเกล้�
          เจ้�อยู่หัว ที่พระร�ชท�นในพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก พ.ศ. 2562 ใจคว�มว่� “เร�จะสืบส�น
          รักษ� และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอ�ณ�ร�ษฎรต่อไป” ม�เผยแพร่
          ให้บุคล�กรท�งปกครองที่เข้�ร่วมโครงก�ร
 2) เรียนรู้กิจกรรมจิตอ�ส�พระร�ชท�นต�มแนวพระร�ชดำ�ริ สัญญ�ประช�คมเพื่อสร้�งคว�มส�มัคคี
          ปรองดอง และแนวท�งแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้ง
 3) บุคล�กรท�งปกครองได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนคว�มคิด และประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์
          ต่อก�รเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีปรองดอง พร้อมทั้งสรรห�แนวท�งที่เหม�ะสม
          ต่อก�รดำ�เนินโครงก�รในระยะต่อไปเพื่อต่อยอดโครงก�รในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัด
 1) บุคล�กรท�งปกครองมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจปัญห� มีส่วนร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสร้�งจิตสำ�นึกรักส�มัคคี
          และเกิดคว�มปรองดองในพื้นที่ และส�ม�รถนำ�ไปขย�ยผลต่อยอดไม่น้อยกว่�ร้อยละ 70
กิจกรรมสำาคัญ
 1) กิจกรรมก�รสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภ�พจิตอ�ส�พระร�ชท�น 904 วปร. ในก�รช่วยเหลือ             
         ง�นส�ธ�รณภัย และง�นพัฒน�พื้นที่ งบประม�ณ 200,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	200,000	บาท

โครงการการปลูกฝังจิตสำานึกสร้างความปรองดองสมานฉันท์	
น้อมนำาศาสตร์พระราชา	พัฒนาและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพระราชทาน	904	วปร.
ในการช่วยเหลืองานสาธารณภัย	และงานพัฒนาพื้นที่

งบประมาณ	200,000	บาท	โดย	ที่ทำาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	
และอำาเภอทุกอำาเภอ

 ก�รสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภ�พจิตอ�ส�พระร�ชท�น 904 วปร.  ในก�รช่วยเหลือง�นส�ธ�รณภัย

และง�นพัฒน�พื้นที่ โดยจัดกิจกรรมจิตอ�ส�สำ�หรับบุคล�กรท�งปกครองเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้เกี่ยวกับระบบประช�ธิปไตย

อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ศ�สตร์พระร�ช� หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักก�รทรงง�น

ทำ�ให้บุคล�กรท�งปกครองมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจปัญห� มีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรมเพื่อสร้�งจิตสำ�นึกรักส�มัคคี

และเกิดคว�มปรองดองในพื้นที่ และส�ม�รถนำ�ไปขย�ยผลต่อยอดได้

โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์

กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น

88 
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กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ	300,000	บาท	โดย	ที่ทำาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

 ก�รเพิ่มศักยภ�พสม�ชิกกองอ�ส�รักษ�ดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ โดยก�รเสริมสร้�งและเพิ่มศักยภ�พ

สม�ชิกกองอ�ส�รักษ�ดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ และฝึกทบทวนก�รปร�บจร�จลพื้นฐ�นของสม�ชิกกองอ�ส�

รักษ�ดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 2 รุ่นๆ ละ 150 คน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อเสริมสร้�งและเพิ่มศักยภ�พสม�ชิกกองอ�ส�รักษ�ดินแดนจังหวัดเชียงใหม่

 2) ฝึกทบทวนก�รปร�บจร�จล

ตัวชี้วัด

 1) สม�ชิกกองอ�ส�รักษ�ดินแดนจังหวัดเชียงใหม่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีศักยภ�พในก�ร 

         ปฏิบัติหน้�ที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 30

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมก�รเพิ่มศักยภ�พสม�ชิกกองอ�ส�รักษ�ดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ งบประม�ณ 300,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	300,000	บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่89 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือเสริมสรางและเพ่ิมศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม 
 2) ฝึกทบทวนการปราบจราจล 
ตัวช้ีวัด 
 1) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวารอยละ 30 
กิจกรรมส าคัญ 
 1) กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 300,000 
บาท 
 

รวมงบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท 
 

กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 300,000 บาท 

โดย ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
 การเพ่ิมศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม โดยการเสริมสรางและเพ่ิมศักยภาพ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม และฝึกทบทวนการปราบจราจลพ้ืนฐานของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม จ านวน 2 รุนๆ ละ 150 คน  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) เพื่อเป็นก�รพัฒน�บุคล�กร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ 

         ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในก�รดำ�เนินง�นต�มศ�สตร์พระร�ช� และส�ม�รถขย�ยผลลงไปสู่พื้นที่ได้

 2) เพื่อเป็นก�รสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รน้อมนำ�แนวท�งของศ�สตร์พระร�ช� 

          ม�ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันของประช�ชนในพื้นที่

 3) เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นก�รสนองพระร�ชดำ�ริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

         และเกิดก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

 4) เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของระบบฐ�นข้อมูล (Data Base) ให้มีประสิทธิภ�พ

 5) ประช�ชนในพื้นที่และที่เกี่ยวข้องได้มีก�รน้อมนำ�หลักก�รของศ�สตร์พระร�ช�และแนวพระร�ชดำ�ริฯ

         ไปใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อตนเอง

         และสังคม

 6) เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มจงรัก ภักดี และก�รธำ�รงไว้ซึ่งสถ�บันพระมห�กษัตริย์

ตัวชี้วัด

 1) ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ระดับ 5

กิจกรรมสำาคัญ

 1) กิจกรรมก�รประชุมว�งแผน บริห�รจัดก�ร และตรวจติดต�มก�รดำ�เนินโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก

          พระร�ชดำ�ริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งบประม�ณ 482,865 บ�ท

 2) กิจกรรมก�รบูรณ�ก�รง�นด้�นเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงก�รเกษตรวิชญ� 

          งบประม�ณ 378,694 บ�ท

 3) กิจกรรมส่งเสริมก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ต�มแนวท�งปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงก�ร

          เก็บรักษ�พันธุกรรมพืชเพื่อพัฒน�และปรับปรุงพันธุ์ต�มพระร�ชดำ�ริ สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� 

          กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี งบประม�ณ 628,000 บ�ท

 4) กิจกรรมสนับสนุนก�รดำ�เนินโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

          งบประม�ณ 842,400 บ�ท

 5) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน

         จำ�นวน 3 กิจกรรม งบประม�ณ 15,701,200 บ�ท

 6) กิจกรรมแสดงนิทรรศก�รดำ�เนินโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดชียงใหม่ 

          งบประม�ณ 499,000 บ�ท

 7) กิจกรรมบำ�รุงต้นไม้โดยก�รมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงใหม่ งบประม�ณ 478,000 บ�ท

รวมงบประมาณทั้งหมด	19,010,159	บาท

โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จังหวัดเชียงใหม่
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กิจกรรมการประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 482,865 บาท 

โดย ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม โดยไดติดตามความกาวหนาการ
ด าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือใหเกดิความตอเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเป็นพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมากท่ีสุดในประเทศไทย มากกวา 600 โครงการ  

 
 
 การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-ชม./คณะท างาน อพ.สธ.-ชม. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม เพ่ือรายงานความกาวหนาผลการ
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.ปี 2563 และพิจารณาแผนแมบท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565 

  
 
 การประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.) เพ่ือรายงาน
ความกาวหนาผลการด าเนินงาน และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-ชม.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

 
 

กิจกรรมการประชุมวางแผน	บริหารจัดการ	และตรวจติดตามการดำาเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	482,865	บาท	โดย	สำานักงานจังหวัดเชียงใหม่
 ก�รประชุมคณะกรรมก�รประส�นง�นก�รขับเคลื่อนและขย�ยผลโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

และหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินก�รขับเคลื่อน

และขย�ยผลโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริและหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดคว�มต่อเนื่อง

และเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริม�กที่สุดในประเทศไทย

ม�กกว่� 600 โครงก�ร 

 ก�รประชุมคณะกรรมก�ร  อพ.สธ.-ชม./คณะทำ�ง�น  อพ.สธ.-ชม.  จัดประชุมคณะกรรมก�ร

โครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริฯ  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร�ยง�นคว�มก้�วหน้�

ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร อพ.สธ.ปี 2563 และพิจ�รณ�แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุล�คม 2564 -

30 กันย�ยน 2569) และแผนปฏิบัติง�นประจำ�ปี 2565

 ก�รประชุมคณะทำ�ง�นประส�นก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.) เพื่อร�ยง�นคว�มก้�วหน้�

ผลก�รดำ�เนินง�น และพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบแผนปฏิบัติง�น อพ.สธ.-ชม. ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 
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ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.ปี 2563 และพิจารณาแผนแมบท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565 

  
 
 การประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.) เพ่ือรายงาน
ความกาวหนาผลการด าเนินงาน และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-ชม.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
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กิจกรรมการประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 482,865 บาท 

โดย ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม โดยไดติดตามความกาวหนาการ
ด าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือใหเกดิความตอเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเป็นพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริมากท่ีสุดในประเทศไทย มากกวา 600 โครงการ  

 
 
 การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.-ชม./คณะท างาน อพ.สธ.-ชม. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดเชียงใหม เพ่ือรายงานความกาวหนาผลการ
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.ปี 2563 และพิจารณาแผนแมบท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2569) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565 

  
 
 การประชุมคณะท างานประสานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.) เพ่ือรายงาน
ความกาวหนาผลการด าเนินงาน และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-ชม.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
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กิจกรรมการบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา 
งบประมาณ 378,694 บาท 

โดย ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
 การบูรณาการงานดานเกษตรกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ไดด าเนินการฝึกอบรม การ
ถายทอดองค์ความรู ผูเขารวมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในดานการน าความรูที่ไดรับจากการถายทอด
ความรูในครั้งนี้ไปใชประโยชน์ได ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากรและความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชาการอยูในระดับมาก มีความพึงพอในดานการน าความรูไปใชประโยชน์ไดเป็นอันดับหนึ่ง มีความพึง
พอใจวิทยากรเป็นอันดับสอง และมีความพึงพอใจความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการเป็นอันดับสาม 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชด าริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ 628,000 บาท 

โดย ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
 การจัดอบรมประชาชนในกรอบของการท าเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๑,๐๐๐ คน โดยแบงเป็น ๑๐ รุนๆ 
ละ ๑๐๐ คน ระยะเวลา ๒ วันตอรุน ด าเนินการแบงกลุมผูเขารับการอบรมจาก ๑๐๐ คน เป็น ๔ กลุมๆ ละ 
๒๕ คน โดยรับฟังบรรยายผานระบบออนไลน์ มีหัวขอบรรยาย เรื่อง การเพาะเมล็ดพืช การเตรียมแปลงและ
การท าปุยหมัก การท าจุลินทรีย์ก าจัดโรคพืช การดูแลและขยายพันธุ์พืช และมีการแบงกลุมเยี่ยมชมแปลงและ
ฝึกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ ไดแก การเพาะเมล็ดพืช การเตรียมแปลงและการท าปุยหมัก การจัดการ
แปลงในระบบเกษตรอินทรีย์ และการเก็บเมล็ดพันธุ์และการวิจัยพืช 

 
 

 

กิจกรรมการบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา
งบประมาณ	378,694	บาท	โดย	สำานักงานพัฒนาที่ดิน	เขต	6

 ก�รบูรณ�ก�รง�นด้�นเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงก�รเกษตรวิชญ� ได้ดำ�เนินก�รฝึกอบรมก�รถ่�ยทอด

องค์คว�มรู้ ผู้เข้�ร่วมก�รฝึกอบรมมีคว�มพึงพอใจในด้�นก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ในครั้งนี้

ไปใช้ประโยชน์ได้  คว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ของวิทย�กรและคว�มเหม�ะสมของเนื้อห�วิช�ก�ร

อยู่ในระดับม�ก มีคว�มพึงพอใจในด้�นก�รนำ�คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอันดับหนึ่ง มีคว�มพึงพอใจวิทย�กร

เป็นอันดับสอง และมีคว�มพึงพอใจเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของเนื้อห�วิช�ก�รเป็นอันดับส�ม

กิจกรรมส่งเสริมการทำาเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
ในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำาริ	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณ	628,000	บาท	โดย	สำานักงานพัฒนาที่ดิน	เขต	6
 ก�รจัดอบรมประช�ชนในกรอบของก�รทำ�เกษตรอินทรีย์ จำ�นวน 1,000 คน โดยแบ่งเป็น 10 รุ่นๆ ละ 100 คน

ระยะเวล� 2 วันต่อรุ่น  ดำ�เนินก�รแบ่งกลุ่มผู้เข้�รับก�รอบรมจ�ก 100 คน  เป็น 4 กลุ่มๆ  ละ 25 คน

โดยรับฟังบรรย�ยผ่�นระบบออนไลน์ มีหัวข้อบรรย�ย เรื่อง ก�รเพ�ะเมล็ดพืช ก�รเตรียมแปลงและก�รทำ�ปุ๋ยหมัก

ก�รทำ�จุลินทรีย์กำ�จัดโรคพืช  ก�รดูแลและขย�ยพันธุ์พืช  และมีก�รแบ่งกลุ่มเยี่ยมชมแปลงและฝึกปฏิบัติ

ณ มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ ได้แก่ ก�รเพ�ะเมล็ดพืช ก�รเตรียมแปลงและก�รทำ�ปุ๋ยหมัก ก�รจัดก�รแปลงในระบบ

เกษตรอินทรีย์ และก�รเก็บเมล็ดพันธุ์และก�รวิจัยพืช
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กิจกรรมการบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา 
งบประมาณ 378,694 บาท 

โดย ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
 การบูรณาการงานดานเกษตรกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ไดด าเนินการฝึกอบรม การ
ถายทอดองค์ความรู ผูเขารวมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในดานการน าความรูที่ไดรับจากการถายทอด
ความรูในครั้งนี้ไปใชประโยชน์ได ความสามารถในการถายทอดความรูของวิทยากรและความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชาการอยูในระดับมาก มีความพึงพอในดานการน าความรูไปใชประโยชน์ไดเป็นอันดับหนึ่ง มีความพึง
พอใจวิทยากรเป็นอันดับสอง และมีความพึงพอใจความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการเป็นอันดับสาม 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชด าริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ 628,000 บาท 

โดย ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
 การจัดอบรมประชาชนในกรอบของการท าเกษตรอินทรีย์ จ านวน ๑,๐๐๐ คน โดยแบงเป็น ๑๐ รุนๆ 
ละ ๑๐๐ คน ระยะเวลา ๒ วันตอรุน ด าเนินการแบงกลุมผูเขารับการอบรมจาก ๑๐๐ คน เป็น ๔ กลุมๆ ละ 
๒๕ คน โดยรับฟังบรรยายผานระบบออนไลน์ มีหัวขอบรรยาย เรื่อง การเพาะเมล็ดพืช การเตรียมแปลงและ
การท าปุยหมัก การท าจุลินทรีย์ก าจัดโรคพืช การดูแลและขยายพันธุ์พืช และมีการแบงกลุมเยี่ยมชมแปลงและ
ฝึกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ ไดแก การเพาะเมล็ดพืช การเตรียมแปลงและการท าปุยหมัก การจัดการ
แปลงในระบบเกษตรอินทรีย์ และการเก็บเมล็ดพันธุ์และการวิจัยพืช 
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กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

งบประมาณ 842,400 บาท 
โดย ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 

 การจัดท า รวบรวมขอมูลสายพันธุ์พืชที่ปลูกในพื้นที่อ าเภอฝาง โดยไดก าหนดใหพ้ืนที่ปุาแปลงปลูก
รักษาภายในสถานีเกษตรหลวงอางขาง จ านวน 1 ไร เป็นพื้นที่ศึกษา และก าหนดจ านวนพืชเปูาหมายที่จะท า
การส ารวจอยางนอย 100 ชนิด โดยไดท าการติดปูายชื่อพืช/ขอมูลพืชและ QR CORD ของพืชแตละชนิด 
พรอมจัดท าระบบฐานขอมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ าเภอฝาง ซึ่งในขณะนี้มีพืชที่ท าการส ารวจแลว
จ านวนทั้งสิ้น 111 ชนิด 

 
 
 การจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรแตละฤดูกาลและเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในพ้ืนที่อ าเภอฝางและอ าเภอใกลเคียง จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 การจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริอ าเภอฝาง เมื่อวันที่ 5 - 
7 มีนาคม 2564 ณ ลานหนาที่วาการอ าเภอฝาง  
 ครั้งที่ 2 การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลผลิตจากกาแฟ และชา ในพ้ืนที่อ าเภอฝาง เมื่อวันที่ 2 – 
11 เมษายน 2564 ณ ลานหนาที่วาการอ าเภอฝาง  

 
 
 การสงเสริมวิสาหกิจในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการตลาด โดยมีการจัดอบรมกลุม
วิสาหกิจชุมชนบานคุม บานหลวง บานปางมา หมูที่ 5 ต าบลแมงอน ในการผลิตกาแฟซึ่งปลูกในพื้นที่ดอยอาง
ขาง สงเสริมใหกลุมสามารถแปรรูปกาแฟเป็นกาแฟกะลา เพ่ือจ าหนายใหโครงการหลวง ในราคาที่สูงขึ้น ดีกวา
การขายผลกาแฟสด (เชอรี่) 
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กิจกรรมสนับสนุนการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	

งบประมาณ	842,400	บาท	โดย	ที่ทำาการปกครองอำาเภอฝาง

 ก�รจัดทำ� รวบรวมข้อมูลส�ยพันธุ์พืชที่ปลูกในพื้นที่อำ�เภอฝ�ง  โดยได้กำ�หนดให้พื้นที่ป่�แปลงปลูก

รักษ�ภ�ยในสถ�นีเกษตรหลวงอ่�งข�ง  จำ�นวน 1 ไร่  เป็นพื้นที่ศึกษ�  และกำ�หนดจำ�นวนพืชเป้�หม�ย

ที่จะทำ�ก�รสำ�รวจอย่�งน้อย 100 ชนิด โดยได้ทำ�ก�รติดป้�ยชื่อพืช/ข้อมูลพืชและ QR CORD ของพืช

แต่ละชนิด พร้อมจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอำ�เภอฝ�ง ซึ่งในขณะนี้มีพืชที่ทำ�ก�รสำ�รวจ

แล้วจำ�นวนทั้งสิ้น 111 ชนิด

 ก�รจัดนิทรรศก�รเพื่อประช�สัมพันธ์ผลผลิตท�งก�รเกษตรแต่ละฤดูก�ลและเชื่อมโยงก�รท่องเที่ยว

ในพื้นที่อำ�เภอฝ�งและอำ�เภอใกล้เคียง จำ�นวน 2 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ 1 ก�รจัดนิทรรศก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริอำ�เภอฝ�ง เมื่อวันที่ 5 - 

7 มีน�คม 2564 ณ ล�นหน้�ที่ว่�ก�รอำ�เภอฝ�ง 

 ครั้งที่ 2 ก�รจัดนิทรรศก�รประช�สัมพันธ์ผลผลิตจ�กก�แฟ และช� ในพื้นที่อำ�เภอฝ�ง เมื่อวันที่ 2 -

11 เมษ�ยน 2564 ณ ล�นหน้�ที่ว่�ก�รอำ�เภอฝ�ง 

 ก�รส่งเสริมวิส�หกิจในก�รแปรรูปผลผลิตท�งก�รเกษตรและก�รตล�ด โดยมีก�รจัดอบรมกลุ่มวิส�หกิจ

ชุมชนบ้�นคุ้ม บ้�นหลวง บ้�นป�งม้� หมู่ที่ 5 ตำ�บลแม่งอน อำ�เภอฝ�ง ในก�รผลิตก�แฟซึ่งปลูกในพื้นที่

ดอยอ่�งข�ง ส่งเสริมให้กลุ่มส�ม�รถแปรรูปก�แฟเป็นก�แฟกะล� เพื่อจำ�หน่�ยให้โครงก�รหลวงในร�ค�ที่สูงขึ้น

ดีกว่�ก�รข�ยผลก�แฟสด (เชอรี่)
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กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

งบประมาณ 842,400 บาท 
โดย ที่ท าการปกครองอ าเภอฝาง 

 การจัดท า รวบรวมขอมูลสายพันธุ์พืชที่ปลูกในพื้นที่อ าเภอฝาง โดยไดก าหนดใหพ้ืนที่ปุาแปลงปลูก
รักษาภายในสถานีเกษตรหลวงอางขาง จ านวน 1 ไร เป็นพื้นที่ศึกษา และก าหนดจ านวนพืชเปูาหมายที่จะท า
การส ารวจอยางนอย 100 ชนิด โดยไดท าการติดปูายชื่อพืช/ขอมูลพืชและ QR CORD ของพืชแตละชนิด 
พรอมจัดท าระบบฐานขอมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ าเภอฝาง ซึ่งในขณะนี้มีพืชที่ท าการส ารวจแลว
จ านวนทั้งสิ้น 111 ชนิด 

 
 
 การจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรแตละฤดูกาลและเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในพ้ืนที่อ าเภอฝางและอ าเภอใกลเคียง จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 การจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริอ าเภอฝาง เมื่อวันที่ 5 - 
7 มีนาคม 2564 ณ ลานหนาที่วาการอ าเภอฝาง  
 ครั้งที่ 2 การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลผลิตจากกาแฟ และชา ในพ้ืนที่อ าเภอฝาง เมื่อวันที่ 2 – 
11 เมษายน 2564 ณ ลานหนาที่วาการอ าเภอฝาง  

 
 
 การสงเสริมวิสาหกิจในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการตลาด โดยมีการจัดอบรมกลุม
วิสาหกิจชุมชนบานคุม บานหลวง บานปางมา หมูที่ 5 ต าบลแมงอน ในการผลิตกาแฟซึ่งปลูกในพื้นที่ดอยอาง
ขาง สงเสริมใหกลุมสามารถแปรรูปกาแฟเป็นกาแฟกะลา เพ่ือจ าหนายใหโครงการหลวง ในราคาที่สูงขึ้น ดีกวา
การขายผลกาแฟสด (เชอรี่) 
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รายงานสรุปผลการดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่

95 

กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 4,560,000 บาท 
2) เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 6,873,000 บาท 

3) เพาะช ากล้าหวาย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 4,268,200 บาท 
รวมงบประมาณทั้งหมด 15,701,200 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 
 เพาะช ากลาไมเพ่ือสนับสนุนการปลูกปุา ตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจังหวัดเชียงใหม โดยเพาะช ากลาไมขนาดใหญ จ านวน 600,000 กลา เพาะช ากลาไมขนาดเล็ก 
จ านวน 2,370,000 กลา และเพาะช ากลาหวาย จ านวน 853,640 กลา 

 
 

กิจกรรมแสดงนิทรรศการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชียงใหม่ 
งบประมาณ 499,00 บาท 

โดย ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหมไดตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการนอมน าแนวทางและหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือการสืบสาน 
รักษา ตอยอดใหยั่งยืนสืบไป ตามประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว นอกจากนั้นยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานตางๆ ใหบรรลุเปูาหมายและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จังหวัดเชียงใหมไดจัดท าหองนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม
ขึ้น โดยหองนิทรรศการถาวรฯ นี้ เปรียบเสมือนจุดเริ่มตนอันจะน าไปสูการศึกษาขอมูลเชิงลึกจากแหลงที่ตั้ง
ของโครงการ จนน าไปสูการประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันของขาราชการเจาหนาที่ และประชาชนตอไป 

 
 
 

  

กิจกรรมอนุรักษ์	ฟื้นฟู	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

1)	เพาะชำากล้าไม้ขนาดใหญ่	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	4,560,000	บาท

2)	เพาะชำากล้าไม้ขนาดเล็ก	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	6,873,000	บาท

3)	เพาะชำากล้าหวาย	จังหวัดเชียงใหม่	งบประมาณ	4,268,200	บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด	15,701,200	บาท	โดย	สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	16

 เพ�ะชำ�กล้�ไม้เพื่อสนับสนุนก�รปลูกป่� ต�มโครงก�รขับเคลื่อนและขย�ยผลโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริจังหวัดเชียงใหม่ โดยเพ�ะชำ�กล้�ไม้ขน�ดใหญ่ จำ�นวน 600,000 กล้� เพ�ะชำ�กล้�ไม้ขน�ดเล็ก 
จำ�นวน 2,370,000 กล้� และเพ�ะชำ�กล้�หว�ย จำ�นวน 853,640 กล้�

กิจกรรมแสดงนิทรรศการดำาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	
จังหวัดชียงใหม่	งบประมาณ	499,000	บาท	โดย	สำานักงานจังหวัดเชียงใหม่
 จังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นในก�รน้อมนำ�แนวท�งและหลักก�รทรงง�น

ของพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร เพื่อก�รสืบส�นรักษ�

ต่อยอดให้ยั่งยืนสืบไป ต�มพระร�ชปณิธ�นของพระบ�ทสมเด็จพระปรเมนทรร�ม�ธิบดี ศรีสินทรมห�วชิร�ลงกรณ

พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว นอกจ�กนั้นยังเป็นก�รสนองนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รส่งเสริมและขับเคลื่อนก�รพัฒน�

ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นต่�งๆ ให้บรรลุเป้�หม�ยและเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน  จังหวัดเชียงใหม่

ได้จัดทำ�ห้องนิทรรศก�รถ�วรโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยห้องนิทรรศก�ร

ถ�วรฯ นี้ เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นอันจะนำ�ไปสู่ก�รศึกษ�ข้อมูลเชิงลึกจ�กแหล่งที่ตั้งของโครงก�ร จนนำ�ไปสู่

ก�รประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันของข้�ร�ชก�รเจ้�หน้�ที่ และประช�ชนต่อไป
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กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
1) เพาะช ากล้าไม้ขนาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 4,560,000 บาท 
2) เพาะช ากล้าไม้ขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 6,873,000 บาท 

3) เพาะช ากล้าหวาย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 4,268,200 บาท 
รวมงบประมาณทั้งหมด 15,701,200 บาท 

โดย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 
 เพาะช ากลาไมเพ่ือสนับสนุนการปลูกปุา ตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจังหวัดเชียงใหม โดยเพาะช ากลาไมขนาดใหญ จ านวน 600,000 กลา เพาะช ากลาไมขนาดเล็ก 
จ านวน 2,370,000 กลา และเพาะช ากลาหวาย จ านวน 853,640 กลา 

 
 

กิจกรรมแสดงนิทรรศการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชียงใหม่ 
งบประมาณ 499,00 บาท 

โดย ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหมไดตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการนอมน าแนวทางและหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือการสืบสาน 
รักษา ตอยอดใหยั่งยืนสืบไป ตามประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว นอกจากนั้นยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานตางๆ ใหบรรลุเปูาหมายและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จังหวัดเชียงใหมไดจัดท าหองนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม
ขึ้น โดยหองนิทรรศการถาวรฯ นี้ เปรียบเสมือนจุดเริ่มตนอันจะน าไปสูการศึกษาขอมูลเชิงลึกจากแหลงที่ตั้ง
ของโครงการ จนน าไปสูการประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันของขาราชการเจาหนาที่ และประชาชนตอไป 

 
 
 

  



  

ปญหาและอุปสรรค 
 

  1) ปญหาการขออนุญาตใช พ้ืนท่ีเพื่อดําเนินการตามโครงการ เชน การขอใชประโยชน               

ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ นิคมสรางตนเอง เขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)            

ซ่ึงพื้นที่ดําเนินโครงการบางพื้นที่ มีผลกระทบตอการพัฒนาจังหวัดโดยรวม และประชาชนไดรับความ

เดือดรอน แตการดําเนินการติดเงื่อนไขการขออนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งตองใชระยะเวลานาน 

สงผลใหโครงการประเภทดังกลาว ไมสามารถบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดได 

  2) บางสวนราชการกําหนดเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติแบบรูปรายการไววา 

จะตองไดรับการจัดสรรงบประมาณกอน จึงจะพิจารณาอนุญาต/อนุมัติแบบรูปรายการใหหนวยดําเนินการ 

ซ่ึงขั้นตอนการขออนุญาต/อนุมั ติดั งกลาวใชระยะเวลาพอสมควร จึงสงผลใหโครงการบางโครงการ                     

ไมสามารถดําเนินการกอหนี้ไดทัน 

  3) การขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน ไดมีขอกําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี 

วัน ท่ี 29 มกราคม พ.ศ . 2556 กํ าหนด ใหหน วยงานตอ ง ชําระคาป ลูกป าทดแทน อัต ราไ ร ละ                   

10,960 บาท ซึ่งสงผลใหโครงการที่ดํ าเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และไดรับหนังสืออนุญาตแลว              

เกิดคาใชจายผูกพันดังกลาวโดยระเบียบหลักเกณฑของการใชจายงบประมาณจังหวัด ยังมิไดกําหนด               

แนวทางการชําระคาปลูกปาทดแทน 

  4) หนวยงานมีการแบงงวดงานในสัญญาจาง แตผู รับจางไมประสงคจะขอแบงเบิกจาย           

ตามงวดงานโดยขอเบิกจายรวมงวด จึงทําใหผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดต่ํากวา

เปาหมายที่กําหนดไว 

 

ขอเสนอแนะ 
 

  1) ควรประสานงานกับหนวยงานสวนกลาง (กรมปาไม  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา               

และพันธุพืช กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฯลฯ) เพื่อกําหนดแนวทางรวมกันในการดําเนินการโครงการ  

ท่ีไมสงผลกระทบตอการทําลายทรัพยากรปาไม แตเปนการดําเนินการปรับปรุงเพ่ือลดปญหาความ                 

เดือนรอนของประชาชน 

  2) ควรกําหนดหลักเกณฑในการใชงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด ชําระคาปลูกปาทดแทน 
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คณะผู้จัดทำ�
C h i a n g  M a i  P r o v i n c e

คณะที่ปรึกษ�
1.นายเจริญฤทธิ์	 	 สงวนสัตย์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2.นายสำาเริง	 	 ไชยเสน	 	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

3.นายชัชวาลย์	 	 ฉายะบุตร	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

4.นายรัฐพล	 	 นราดิศร		 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

5.นายวีระพันธ์	 	 ดีอ่อน	 	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้จัดทำ�
1.นางอุบลรัตน์	 	 พ่วงภิญโญ	 หัวหน้าสำานักงานจังหวัดเชียงใหม่

2.นายศเนติ	 	 จิรภาสอังกูร	 ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล

	 	 	 	 	 เพื่อการพัฒนาจังหวัด

3.นายพงษ์ศักดิ์	 	 แก้วแสนเมือง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

4.นางสาวชนัญญา		 ใหญ่พงษ์		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

5.นางสาวกิ่งแก้ว	 	 เพ็ญศรี	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

6.นายธีระพงษ์	 	 คาวี	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

7.นางสาวศิริวรรณ		 เขื่อนคำา		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

8.นางสาวชนินาถ		 สิทธิหล่อ		 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

9.นายภฤศ	 	 จิโนวรรณ์	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ

10.นายปฐวี	 	 ไชยเสน	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

11.นางธมลศวรรณ	 ชีวรัตนพงษ์	 เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน

12.นางสาวอังศุธร		 พูลประสาธน์พร	 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

13.นายชิตพล			 	 ปัญญาวงศ์		 พนักงานบริหารงานทั่วไป

14.นายกฤษณพงษ์			 มะโนเรือง		 พนักงานบริหารงานทั่วไป
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