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 จังหวัดเชียงใหมํตั้งอยูํทางทิศเหนือของประเทศไทย เส๎นรุ๎งที่ 16 องศาเหนือ และเส๎นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต หรือประมาณ 310 เมตร มีระยะทางหํางจาก
กรุงเทพมหานคร 696 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
12,566,911 ไรํ มีพ้ืนที่กว๎างใหญํเป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและปุาไม๎มีที่ราบอยูํตอนกลาง  
ตามสองฟากฝั่งแมํน้ าปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท๑ สูงประมาณ 2,565.34 เมตร  
อยูํในเขตอ าเภอจอมทอง 

 เชียงใหมํเป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศคํอนข๎างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีคําอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ ย 20.1 องศาเซลเซียส  
มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมํ อยูํภายใต๎อิทธิพลมรสุม  
2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบํงภูมิอากาศออกได๎เป็น 3 ฤดู ได๎แกํ 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนไปจนถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ๑ ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 จังหวัดเชียงใหมํแบํงเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมูํบ๎าน  
มีหนํวยงานที่ตั้งอยูํในพื้นท่ีดังนี้ 
  1) หนํวยงานบริหารราชการสํวนกลาง จ านวน 166 หนํวยงาน 
  2) หนํวยงานบริหารราชการสํวนภูมิภาค จ านวน 34 หนํวยงาน 
  3) หนํวยงานบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น จ านวน 211 แหํง ประกอบด๎วย องค๑การบริหาร
สํวนจังหวัด จ านวน 1 แหํง เทศบาลนคร จ านวน 1 แหํง เทศบาลเมือง จ านวน 4 แหํง เทศบาลต าบล จ านวน 
116 แหํง และองค๑การบริหารสํวนต าบล จ านวน 89 แหํง 
 

ค าขวัญจังหวัดเชียงใหมํ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสงํา บุปผชาติล๎วนงามตา นามล้ าคํานครพิงค๑” 
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ข้อมูลยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

เปูาหมายการพัฒนาจังหวัด 
“นครแหํงชีวิตและความมั่งค่ัง”  
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให๎ความสุขและชีวิตที่มีคุณคําแกํผูอ๎ยูํอาศัยและผู๎มาเยือนในฐานะเมืองที่นําอยูํและนําทํองเที่ยวระดับโลก) 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสํงเสริมและพฒันาการทํองเที่ยวและบรกิารสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชน 
และท๎องถ่ิน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสํงเสริมการเกษตร การผลิตสินค๎าชุมชน การค๎า การลงทุน สูสํากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร๎างสงัคมใหม๎ีคุณภาพ คงอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสํงเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมใหส๎มบูรณ๑ 
โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร๎างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให๎บริการประชาชน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 
 
 



 
 4   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหมํ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          

 

บัญชีรายช่ือโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด สินค้าและบริการศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม ่

1.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ๑จังหวัดเชียงใหมํด๎วยเครื่องหมาย
รับรองผลิตภณัฑ๑จังหวัด (Chiang Mai Brand) และเครื่องหมาย
รับรองสิ่งบํงช้ีทางภูมิศาสตร๑ (GI)  

311,400.00 ส านักงานพาณิชย๑ 
จังหวัดเชียงใหม ํ

1.2 กิจกรรมการเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าระดบัประเทศและระดับ
นานาชาติ  

3,482,450.00 ส านักงานพาณิชย๑ 
จังหวัดเชียงใหม ํ

1.3 กิจกรรมสํงเสริมความสมัพันธ๑ระหวํางประเทศ เพ่ือเช่ือมโยง
การค๎าการลงทุน  

1,350,000.00 ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
(ตํางประเทศ) 

2. โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของท่ีระลกึเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Industry Creation) 
2.1 กิจกรรมประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีเพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ๑ Gift & 

Lifestyle 
2,428,000.00 ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม 

ภาคที่ 1 
2.2 กิจกรรมพัฒนาผลติภณัฑ๑ Gilf & Lifestyle ด๎วยวัสดุนวัตกรรม 3,986,000.00 ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม 

ภาคที่ 1 
3. โครงการศกึษาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนที่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

3.1 กิจกรรมศึกษาและวเิคราะห๑แนวทางแก๎ไขปัญหาการจราจร 
ในพื้นที่โดยรอบทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ  

2,250,000.00 ส านักงานทางหลวงที่ 1 
(เชียงใหมํ) 

4. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 
4.0) 

4.1 กิจกรรมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบรรจภุัณฑ๑อาหาร 
และการสรา๎งแบรนด๑  

2,550,000.00 ส านักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงใหมํ  

4.2 กิจกรรมสร๎างมลูคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑อาหารที่มีศักยภาพ 
ด๎านงานวิจัยและนวัตกรรมสูํเชิงพาณิชย๑  

3,998,000.00 ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม 
ภาคที่ 1  

4.3 กิจกรรมเสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 
อาหารภาคเหนือสูํการสร๎างธุรกิจแบบยั่งยืน 

2,804,000.00 ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม 
ภาคที่ 1 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านการเกษตร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเมืองหนาวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

5.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการสงํเสริมปลูกผักทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมใหเ๎กษตรกรในพ้ืนท่ีศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงห๎วย
เสี้ยว 

2,690,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหางดง 

5.2 กิจกรรมสํงเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ  359,300.00 ศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
(เกษตรที่สูง) 

5.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภณัฑ๑เพื่อสํงเสริม 
การผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัยระดับมาตรฐาน  

415,700.00 ศูนย๑สํงเสริมเทคโนโลย ี
การเกษตรด๎านอารักขาพืช
จังหวัดเชียงใหม ํ

5.4 กิจกรรมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัย/อินทรีย๑  1,639,780.00 ส านักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม ํ

5.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการสงํเสริมปลูกผักทีเ่ป็นมิตร 3,998,000.00 ที่ท าการปกครอง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนนิการ 

กับสิ่งแวดล๎อมให๎เกษตรกรในพื้นที่ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวง 
ห๎วยเสี้ยว 

อ าเภอหางดง 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยการความสะดวกในการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
6.1 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมโครงสร้างพื้นฐาน   

6.1.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) 
บ๎านหลังมํอน หมํูที่ 14 ถึงบ๎านห๎วยโจ๎ หมํูที่ 5 ต าบลดอยหลํอ 
อ าเภอดอยหลํอ จังหวัดเชียงใหมํ เชื่อมถึงต าบลน้ าดิบ  
อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน  

1,765,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยหลํอ   

6.1.2 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมํูที่ 2 เชื่อม หมํูที่ 6 
ต าบลดอนเปา อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ 

2,749,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํวาง   

6.1.3 กิจกรรมปรับปรุงบ ารุงรักษาสายทางบ๎านปง หมํูที่ 8 –  
บ๎านปุาแงะ หมํูที่ 4 ต าบลออนใต๎ อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหมํ  

1,485,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันก าแพง   

6.1.4 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมไม๎ไผํ บ๎านหนองเหียง  
หมํูที่ 2 เส๎นทางบ๎านวรรณทร ต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหลํอ 
จังหวัดเชียงใหมํ 

474,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยหลํอ  

6.1.5 กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิว 
แอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร๑เลย๑ สายทางบ๎านหนองโปุง  
หมํูที่ 2 เชื่อมบ๎านในแคว หมํูที่ 5 ต าบลทํากว๎าง อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหมํ  

1,015,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสารภี   

6.1.6 กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
(Overlay) ถนนสายบ๎านทํามะโก๐ ต าบลขุนคง - บ๎านร๎องแหยํง 
ต าบลหนองแก๐ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ  

1,420,537.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหางดง  

6.1.7 กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายทางหลวงท๎องถิ่น ชั้นที่ 4 (นอกเขตเมือง) รหัสสายทาง ชม.ถ. 
9-001 ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ  

1,229,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสารภี  

6.1.8 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ๎านหัวฝาย หมํูที่ 2 
เชื่อมบ๎านก่ิวแลปุาเปูา หมํูที่ 3 ต าบลบ๎านกาด อ าเภอแมํวาง 
จังหวัดเชียงใหมํ  

1,799,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํวาง  

6.1.9 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมตีเส๎นจราจร 
บริเวณถนนซอยตรงข๎ามโรงเรียนบ๎านปุาบง (ซอย 12 ใหมํ)  
หมํูที่ 1 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 

1,199,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันทราย   

6.1.10 กิจกรรมปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (Over lay)  
หมํูที่ 3 เชื่อม หมํูที่ 2 ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหมํ  

911,717.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันทราย   

6.1.11 กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร Over lay  
ถนนสายบ๎านรํมหลวง - พระธาตุ (ชํวง กม.ที่ 0+000 ถึง  
กม.ที่ 0+890) บ๎านรํมโพธ์ิทอง หมํูที่ 11 ต าบลแมํแฝก  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 

1,240,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันทราย   

6.1.12 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านสันปุายาง หมํูที่ 2 
ต าบลสันปุายาง อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ  

1,090,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแตง  

6.1.13 กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ (Over lay)  1,358,400.00 ที่ท าการปกครอง 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

ด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต ตั้งแตํหนา๎วัดพันตน ถึงสามแยกทางไป 
หมูํที่ 1 บ๎านห๎วยน้ าขาว ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลํอ จังหวัด
เชียงใหมํ บ๎านพันตน หมูํท่ี 3 และบ๎านแพะประทาน  
หมูํที่ 7 ต าบลทุํงปี๊ อ าเภอแมํวาง จังหวัดเชียงใหมํ  

อ าเภอแมํวาง  

6.1.14 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา๎นใหมํพัฒนา หมูํที่ 6 - 
หยํอมบ๎านห๎วยบวกหมู หมูํที่ 4 ต าบลแมํทะลบ  
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมํ  

3,580,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอไชยปราการ   

6.1.15 กิจกรรมซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต  
โดยวิธี Overlay บ๎านสันปุาด า หมูํที่ 6 เชื่อมบ๎านดอยเตําใต๎  
หมูํที่ 10 ต าบลดอยเตาํ อ าเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ  

625,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยเตํา  

6.1.16 กิจกรรมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรตี (Overlay) บ๎าน
ปุาอ๎อย หมูํที่ 5 - บ๎านหัวริน หมูทํี่ 11 ต าบลทุํงสะโตก อ าเภอสัน
ปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ  

1,699,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันปุาตอง   

7. โครงการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร์รีปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียว 
7.1 กิจกรรมการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน   

7.1.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเพื่อพัฒนา 
เส๎นทางขนสํงบ๎านสบวาก หมูํที่ 7 - บ๎านแมํวาก หมูํที่ 6  
ต าบลแมํนาจร อ าเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหม ํ

1,480,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแจํม   

7.1.2 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร๑เลย๑ 
ด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 1 บ๎านแมํสาน๎อย หมูํที่ 4 ถึง  
ซอย 4 บ๎านแมํสาหลวง หมูํที่ 3 ต าบลแมสํา อ าเภอแมํรมิ จังหวัด
เชียงใหมํ  

1,143,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํรมิ   

7.1.3 กิจกรรมกํอสร๎างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต เลยีบคันคลอง
ชลประทาน อ าเภอแมํริม จังหวดัเชียงใหมํ  

1,200,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํรมิ   

7.1.4 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายทางบ๎านนาฮํอง หมูํ
ที ่5 บ๎านกอนกาน หมูํที่ 7 ต าบลแมํศึก อ าเภอแมํแจมํ จังหวัด
เชียงใหมํ  

858,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแจํม   

7.1.5 กิจกรรมปรับปรุงสระเก็บน้ าในโครงการฟาร๑มตัวอยําง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริบ๎านแมํตุงติง หมูํที่ 5 ต าบลแมสําบ 
อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหมํ  

1,017,240.84 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสะเมิง  

8. โครงการพัฒนามาตรฐานมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง (มะม่วงส่งออก) เพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  
8.1 กิจกรรมถํายทอดความรู๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองคณุภาพเพื่อการสํงออก  
1,958,685.00 ส านักงานเกษตร 

จังหวัดเชียงใหม ํ
8.2 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพดินในพื้นที่ปลูกมะมํวงน้ าดอกไม๎ 

จังหวัดเชียงใหมํ  
413,720.00 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม ํ

8.3 กิจกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาํสินค๎ามะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง  2,162,700.00 ศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม/ํ
ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม 
ภาคที ่1 

8.4 กิจกรรมพัฒนาโครงการพื้นฐานสู่การยกระดับการขนส่ง 
ปัจจัยการผลิตและสินค้ามะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 
เพ่ือการส่งออก  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนนิการ 

8.4.1 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ๎านฮํองถํอน
พัฒนา หมํูที่ 10 ต าบลแมํนาวาง อ าเภอแมํอาย  
จังหวัดเชียงใหมํ  

1,494,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํอาย  

8.4.2 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านสันปุายาง - สัน
ปุาตึง ต าบลสันปุายาง อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ 

1,264,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแตง  

8.4.3 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวําง 
บ๎านมหาธาตุ หมํูที่ 4 ถึง บ๎านปางป๋อ หมํูที่ 5 ต าบลแสนไห 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมํ  

2,865,600.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเวียงแหง 

8.4.4 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบํอขยะบ๎าน
ปุาเสี้ยวถึง บ๎านแมํกอย หมํูที่ 6 ต าบลเวียง อ าเภอพร๎าว จังหวัด
เชียงใหมํ  

2,410,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอพร๎าว  

8.4.5 กิจกรรมปรับปรุงผิวถนนเดิมด๎วยแอสฟัลติก  
ถนนสายทางหน๎าคําย กก.ตชด.33 (ผํานหน๎าศิริลักษณ๑รีสอร๑ท) 
หมํูที่ 7 ถึงปูอมชุดรักษาความปลอดภัยหมํูบ๎าน หมํูที่ 13  
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 

1,437,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันทราย  

8.4.6 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านหนองคัน - บ๎าน
แมํสอย ต าบลแมํสอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ  

1,954,224.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอจอมทอง 

8.4.7 กิจกรรมซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายทางบ๎านดอนปีน หมํูที่ 5 บ๎านดอนปีน ต าบลแชํช๎าง  
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ  

1,197,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันก าแพง  

8.4.8 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานข๎างสนามกีฬา
ประจ าหมํูบ๎านสันห๎าง หมํูที่ 3 ต าบลบ๎านหลวง อ าเภอแมํอาย 
จังหวัดเชียงใหมํ  

1,092,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํอาย 

8.4.9 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุํงนา 
บ๎านหนองหลํม - บ๎านผาหมอน หมํูที่ 22 บ๎านหนองหลํม อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ  

2,599,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอจอมทอง  

8.4.10 กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลติก Overlay ตั้งแตํร๎านฝาง
อลูมิเนียมถึงสุดเขตเทศบาลต าบลเวียงฝาง อ าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหมํ  

1,372,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอฝาง 

8.5 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 

  

8.5.1 กิจกรรมกํอสร๎างคลองสํงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านห๎วยไคร๎ หมํู
ที่ 5 (ห๎วยปางเดื่อสายกลางใต๎) ต าบลเปียงหลวง  
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมํ    

687,099.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเวียงแหง 

8.5.2 กิจกรรมกํอสร๎างคลองสํงน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านสันปุายาง 
หมํูที่ 2 ต าบลสันปุายาง อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ  

519,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแตง  

8.5.3 กิจกรรมซํอมแซมฝายน้ าล๎น ล าห๎วยแมํแกน บ๎านแพะ หมํูที่ 5 
ต าบลบ๎านเปูา อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ  

1,939,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแตง  

8.6 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ๑มะมํวงคุณภาพ 
จังหวัดเชียงใหมํ 

500,000.00 ส านักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหมํ  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

9. โครงการศูนย์กลางการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกาล้านนาครบวงจร  
9.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภณัฑ๑เพื่อสํงเสริม 

การผลิตกาแฟอะราบิกาปลอดภัย ระดับมาตรฐาน  
595,300.00 ศูนย๑สํงเสริมเทคโนโลย ี

การเกษตรด๎านอารักขาพืช
จังหวัดเชียงใหม ํ

9.2 กิจกรรมพัฒนาระบบน้ าเพ่ือการเกษตรในแหล่งผลิตกาแฟ 
ที่ส าคัญ 

  

9.2.1 กิจกรรมกํอสร๎างรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ๎านไรํ ต าบลทําผา 
อ าเภอแมํแจํม จังหวดัเชียงใหม ํ

2,031,500.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแจํม 

9.3 กิจกรรมประชาสมัพันธ๑และผลักดนักาแฟท่ีมีเอกลักษณ๑ 
และอัตลักษณ๑ในจังหวัดเชียงใหมํไปสูํตลาด  

1,355,450.00 ส านักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหมํ  

9.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศัตรูพืชในกาแฟ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตรทางด๎านคุณภาพ 
และความปลอดภัย  

1,586,650.00 ส านกังานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหมํ  

ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและบริการ 
10. โครงการส่งเสรมิและยกระดับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

10.1 กิจกรรมการพัฒนาคูํมือและการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
“การพัฒนามัคคุเทศก๑ ผู๎น าเที่ยวของแหลํงทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ”  

247,200.00 ส านักงานการทํองเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ  

10.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านบริการสุขภาพ  817,200.00 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 
เชียงใหมํ  

10.3 กิจกรรมพัฒนาต าบลท่องเที่ยวเชิงสขุภาพและอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

10.3.1 กิจกรรมกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑ หมูํที่ 6 ต าบลปุาเมี่ยง 
อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหมํ 

495,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.3.2 กิจกรรมกํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสรมิเหล็ก (น้ าพุร๎อนดอยสะเกด็) 
บ๎านโปุงสามัคคี หมูํที่ 6 ต าบลปุาเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหมํ   

1,283,663.27 ทีท่ าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.3.3 กิจกรรมกํอสร๎างห๎องน้ าคนพิการ บ๎านโปุงสามัคคี หมูํที่ 6  
ต าบลปุาเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ   

110,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.3.4 กิจกรรมกํอสร๎างอาคารอาบน้ าแร ํ 1,520,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.3.5 กิจกรรมกํอสร๎างหลังคาคลมุสระวาํยน้ า  625,113.12 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.3.6 กิจกรรมกํอสร๎างห๎องอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ๎า  200,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.3.7 กิจกรรมกํอสร๎างห๎องน้ า  109,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.3.8 กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน๑, ทางเดินเช่ือมอาคาร  365,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.3.9 กิจกรรมกํอสร๎างลานกางเต็นท๑ บา๎นโปุงกํุม หมูํที่ 4  
ต าบลปุาเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ  

462,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 

10.4 กิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ๑และพัฒนารูปแบบ 
การบริการนวดไทย “มาเชียงใหมตํ๎องไปนวดไทยล๎านนา”  

3,643,500.00 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม ํ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนนิการ 

11. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว  
11.1 กิจกรรมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม  

เพื่อความยั่งยืน  
8,186,195.00 ส านักงานวัฒนธรรม 

จังหวัดเชียงใหมํ 
11.2 กิจกรรมสํงเสริมและยกระดับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เชื่อมโยงสูํระดับสากล  
5,925,952.00 ส านักงานการทํองเที่ยว 

และกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ 
11.3 กิจกรรมการปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    

11.3.1 กิจกรรมปรับปรุงเส๎นทางสายทางเข๎าวัดถ้ าผาปลํอง  
ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ 

2,840,000.00 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมํ 

11.4 กิจกรรมการปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

  

11.4.1 กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมถนนชลประทานบ๎านปุาเปูา หมํูที่ 10 
ต าบลแมํเหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ เชื่อม  
บ๎านต๎นกุก หมํูที่ 7 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหมํ  
จังหวัดเชียงใหมํ  

788,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมืองเชียงใหมํ   

11.4.2 กิจกรรมกํอสร๎างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหมํูที่ 9  
(ซอยอาชาผล) ถึงสะพานข๎ามคลองแมํขํา หมํูที่ 1 ต าบลปุาแดด 
อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ  

396,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเมืองเชียงใหมํ   

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
12.1 กิจกรรมการปรับปรุงถนนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  

ระยะที่ 1 
  

12.1.1 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส๎นทางสายดอยแก๎ว 
ถึงบ๎านจะนะ (ตํอจากถนนคอนกรีตเดิมชํวงบริเวณทางแยกไปบ๎าน
ดอยแก๎ว) หมํูที่ 12 ต าบลแมํอาย อ าเภอแมํอาย  
จังหวัดเชียงใหมํ  

581,900.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํอาย 

12.1.2 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมํูที่ 6 ต าบลหางดง 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ  

733,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอฮอด  

12.1.3 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านดงปุาสัก - 
บ๎านแมํขิ บ๎านดงปุาสัก หมํูที่ 9 ต าบลศรีดงเย็น  
อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมํ  

1,490,888.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอไชยปราการ   

12.1.4 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมํูที่ 4  
ต าบลแมํโปุง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ  

1,198,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยสะเก็ด  

12.1.5 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
บริเวณถนนรอบเวียงด๎านทิศใต๎ถึงแยกหัวเวียง บ๎านแจํงกํูเรือง หมํู
ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ  

1,800,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอพร๎าว 

12.1.6 กิจกรรมปรับปรุงผิวถนนด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Over-lay) 
เชื่อมระหวํางต าบล ถนนสายบ๎านปงแสงทอง หมํูที่ 11  
ต าบลขี้เหล็ก เชื่อมบ๎านสหกรณ๑ หมํูที่ 9 ต าบลสันมหาพน อ าเภอ
แมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ 

717,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแตง 

12.1.7 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay  
ด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย หมํู 2 บ๎านมะขามหลวง ต าบล
มะขามหลวง เชื่อม หมํู 5 บ๎านมะขุนหวาน ต าบลมะขุนหวาน 
อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ 

857,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันปุาตอง  
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

12.1.8 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay  
ด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ๎านดงข้ีเหล็ก หมูํ 9  
ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันปาุตอง จังหวัดเชียงใหมํ เช่ือม 
บ๎านดงปุาซาง หมูํ 6 ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหม ํ

514,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันปุาตอง 

12.1.9 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอย 1 หมูํที่ 4  
ต าบลแมปํูคา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ 

565,895.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสันก าแพง   

12.1.10 กิจกรรมกํอสร๎างถนนแอสฟลัติกคอนกรีตบริเวณถนน FTO  
บ๎านตองกาย หมูํที่ 1 เชื่อมบ๎านสนัทราย หมูํที่ 9 บ๎านตองกาย 
หมูํที่ 1 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 

490,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหางดง   

12.1.11 กิจกรรมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กด๎วยแอสฟัลติก  
หมูํที่ 1 ต าบลโปุงแยง อ าเภอแมรํมิ จังหวัดเชียงใหมํ  

888,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํรมิ  

12.1.12 กิจกรรมกํอสร๎างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บ๎านกลาง หมูํที่ 4 บ๎าน
สองแคว หมูํที่ 5 ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลํอ  
จังหวัดเชียงใหมํ  

396,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยหลํอ   

12.1.13 กิจกรรมเสริมผิวทางถนนในหมูํบ๎านด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
(OVERLAY) บ๎านเดื่องใต๎ ซอย 6 ซอย 7 และซอย 1 หมูํที่ 10 
ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ  

1,177,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสารภี  

12.1.14 กิจกรรมกํอสร๎างถนนแอสฟลัติกคอนกรีตสายบ๎านน้ าแพรํ  
หมูํที่ 4 ต าบลน้ าแพรํ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ เช่ือม 
บ๎านโรงวัว หมูํที่ 7 ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ํ

616,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอหางดง   

12.2 กิจกรรมการปรับปรุงถนนเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเท่ียว  
ระยะที่ 2 

  

12.2.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายบ๎านนาเรือน - บ๎าน
เหลํา - ผานัง - สามสบ รหสัสายทาง ชม.ถ. 23-004  
ชํวงบ๎านผานัง - สามสบ หมูํท่ี 2-1 ต าบลทําผา อ าเภอแมํแจํม 
จังหวัดเชียงใหมํ  

1,360,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํแจํม   

12.2.2 กิจกรรมปรับปรุงถนนแบบโอเวอร๑เลย๑ด๎วยแอสฟัลติก 
สายผาสิงห๑เหลียว หมูํที่ 10 ต าบลบ๎านตาล อ าเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหมํ  

2,925,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอฮอด   

12.2.3 กิจกรรมซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling) สายทางบ๎านเมืองงาม -  
บ๎านผาใต๎ ต าบลทําตอน อ าเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ  

1,894,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํอาย  

12.2.4 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูํที่ 1  
ต าบลโปุงน้ าร๎อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ (บ๎านนายพร- 
บ๎านหนองพนัง)  

2,541,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอฝาง   

12.2.5 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก โรงพยาบาล 
สํงเสริมสุขภาพต าบล บ๎านมํอนปิน่เหนือ เชื่อมบ๎านทําหัด  
ต าบลโปุงน้ าร๎อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ  

2,035,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอฝาง   

12.2.6 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร๑เลย๑) หมูํที่ 6  
ต าบลออนกลาง อ าเภอแมํออน จงัหวัดเชียงใหมํ  

1,080,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํออน    
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนนิการ 

12.2.7 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay แอสฟัลคอนกรีต บ๎าน
สหกรณ๑ 5 หมํูที่ 5 ต าบลบ๎านสหกรณ๑ อ าเภอแมํออน จังหวัด
เชียงใหมํ  

930,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอแมํออน    

12.2.8 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในเขตต าบลสะเมิงเหนือ สายทางบ๎านปูอก หมํูที่ 5  
ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง เชื่อมตํอบ๎านโปุงไคร๎ หมํูที่ 5 
ต าบลโปุงแยง อ าเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ  

1,530,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอสะเมิง  

12.2.9 กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านแมํเหียะ หมํูที่ 2 
ต าบลแมํแวน อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหม  

985,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอพร๎าว   

12.3 กิจกรรมการปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

  

12.3.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบหนองฮองแฮง บ๎านสองแคว  
หมํูที่ 5 และหมํูที่ 6 บ๎านหัวขํวง ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลํอ 
จังหวัดเชียงใหมํ  

842,000.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอดอยหลํอ 

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม 
13. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ ในกลุ่มประชากรเส่ียงและเข้าถึงยาก 

13.1 กิจกรรมการ Mapping พื้นที่เสี่ยง พื้นที่สร๎างสรรค๑  300,000.00 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหมํ 

13.2 กิจกรรมการจัดการพื้นที่สร๎างสรรค๑/เสี่ยง  287,600.00 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหมํ 

13.3 กิจกรรมการพัฒนาทีมสุขภาพชุมชน  470,200.00 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหมํ 

13.4 กิจกรรมบริการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง และคัดกรองโรค/ภัย
สุขภาพ  

874,000.00 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหมํ 

13.5 กิจกรรมการสร๎างนวัตกรรม ในการ ติดตามผู๎บ าบัด 
ให๎คงอยูํในระบบ  

500,000.00 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหมํ 

   
14. โครงการเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  

14.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุ ให๎อยูํในสังคมอยํางเป็นสุข 
และพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแลผู๎สูงอายุ  

1,761,500.00 ส านักงานพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย๑
จังหวัดเชียงใหมํ 

14.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับสังคมผู๎สูงอายุ 
อยํางมีคุณภาพ  

1,326,950.00 ส านักงานแรงงาน 
จังหวัดเชียงใหมํ 

15. โครงการลดความเหลื่อมล้ า และเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
15.1 กิจกรรมสร๎างการรับรู๎ด๎านกฎหมายด๎านการบังคับคดี 

และกฎหมายที่เก่ียวข๎องให๎กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 
330,000.00 ส านักงานบังคับคดี 

จังหวัดเชียงใหมํ 
16. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

16.1 กิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุํมชาติพันธุ๑สูํสากลและ
พื้นที่ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1,021,600.00 ศูนย๑พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหมํ 

17. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่  
17.1 กิจกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผล 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํ  
100,800.00 ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

17.2 กิจกรรมเสริมสร๎างจิตส านึกให๎แกปํระชาชน และเยาวชน 
ให๎เข๎ามามสีํวนรํวมในการขับเคลื่อน และขยายผล 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํ  

594,500.00 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม/ํ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

17.3 กิจกรรมจดัท าสื่อประชาสมัพันธ๑งานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํ   

500,000.00 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ํ

17.4 กิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรตเินื่องในวโรกาสอันส าคญั 
ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระและพระบรมวงศานุวงศ๑  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ  

3,175,000.00 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวดั
เชียงใหม/ํที่ท าการปกครอง
อ าเภอ 

17.5 กิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหมํ (อพ.สธ.-ชม.)  

5,001,700.00 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมํ  
เขต 1-6 /ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 34/ส านักงาน 
จังหวัดเชียงใหมํ/ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวดัเชียงใหม ํ

17.6 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ (25 อ าเภอ)  

686,700.00 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม/ํ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

17.7 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กิจกรรม/โครงการเดํน Best 
Practice) จังหวัดเชียงใหมํ  

2,000,000.00 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ํ

17.8 กิจกรรมศึกษาดูงาน การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพ้ืนท่ีต๎นแบบ ทุกมติิ  

1,190,700.00 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ํ

17.9 กิจกรรมพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพ 
ระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนและชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ภายใต๎แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริฯ  

3,187,800.00 ส านักงานเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม ํ

17.10 กิจกรรมการบรหิารโครงการ/แผนงานและตรวจติดตาม 
การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ี 
จังหวัดเชียงใหมํ  

576,000.00 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ํ

18. โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร์ และวรีกรรมของบรรพชนไทย  
18.1 กิจกรรมกํอสร๎างพิพิธภณัฑ๑ประวัตศิาสตร๑ และวรีกรรม 

ของบรรพชนไทย  
10,128,000.00 ส านักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ํ
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
19. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพชมุชน เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  

19.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ๑พลังงาน 
อยํางมีสํวนรํวม  

1,644,516.00 ส านักงานพลังงาน 
จังหวัดเชียงใหม ํ

20. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนนิการ 

20.1 กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าเพื่อปูองกันการชะล๎าง
พังทลายของดิน  

970,000.00 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6/
สถานีพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดเชียงใหมํ 

20.2 กิจกรรมเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ดินให๎ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมํ  

991,600.00 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดเชียงใหมํ 

20.3 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ๑ของดิน  469,300.00 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6/
สถานีพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดเชียงใหมํ 

21. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า  
21.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ าให๎กับพื้นที่ 

ที่ยังขาดแคลน    
14,444,113.24 โครงการชลประทานเชียงใหมํ/

ส านักงานชลประทานที่ 1 
21.2 กิจกรรมฟื้นฟูและสํงเสริมธรรมาภิบาลแกํชุมชน 

บริเวณคลองแมํขํา 
1,575,600.00 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
เชียงใหมํ/ส านักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษ๑ที่ 16 

22. โครงการส่ิงแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว   
22.1 กิจกรรมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว 

จัดท าระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน  
3,491,000.00 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดเชียงใหมํ 

22.2 กิจกรรมปลูกปุาทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
เพื่อประโยชน๑ใช๎สอยด๎วยศาสตร๑พระราชา (ปลูกปุา 3 อยําง  
ประโยชน๑ 4 อยําง)  

1,395,000.00 ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ 
ที่ 1 

22.3 กิจกรรมจัดตั้งศูนย๑เรียนรู๎ต๎นยางนา  
ในเขตพื้นที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ  

3,495,500.00 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดเชียงใหมํ/ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ๑ที่ 16 

23. โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีและการอนุรักษพ์ลังงาน 
23.1 กิจกรรมสร๎างมูลคําเพิ่มจากเศษขยะเหลือใช๎ ในสถานศึกษา  1,684,400.00 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดเชียงใหมํ 

24. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ าแม่แตง ต าบลกึ๊ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
24.1 กิจกรรมกํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามแมํน้ าแมํแตง 

ต าบลก๊ึดช๎าง อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ  
13,994,000.00 แขวงทางหลวงชนบท

เชียงใหมํ/อุทยานแหํงชาติห๎วย
น้ าดัง/ที่ท าการปกครองอ าเภอ
แมํแตง 

25. โครงการปรับแต่งภูมิทัศน์รอบพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
บ้านแจ่มหลวง หมู่ที่ 2 ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  

25.1 กิจกรรมปรับแตํงภูมิทัศน๑รอบพระอนุสาวรีย๑ 
สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร๑ บ๎านแจํมหลวง หมํูที่ 2  
ต าบลแจํมหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมํ  

1,690,000.00 ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดเชียงใหมํ/ที่
ท าการปกครอง 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ใช ้

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนินการ 

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 
26. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  

26.1 กิจกรรมประชารัฐเชียงใหมํรํวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด  5,545,500.00 ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม ํ

26.2 กิจกรรมชาวเชียงใหมสํร๎างสรรค๑ รํวมสร๎างสุข สูํการเรียนรู๎ 
หํางไกลยาเสพติด  

2,829,400.00 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม ํ

26.3 กิจกรรมการบูรณาการคัดกรองผู๎เสพยาเสพติดเชิงรุก  374,800.00 ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม ํ

26.4 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพดํานตรวจ  468,000.00 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ํ
26.5 กิจกรรมวางระบบเฝูาระวังและแจง๎เตือนภัยให๎ประชาชนเข๎าถึง  4,483,500.00 ส านักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
เชียงใหม ํ

27. โครงการเชียงใหม่ถนนสัญจรปลอดภัย ประชาร่วมใจสร้างวนัิยจราจร 
27.1 กิจกรรมเฝูาระวังความปลอดภยัและลดปัจจัยเสีย่งจากอุบัติเหตุ  1,252,400.00 ส านักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
เชียงใหมํ/ต ารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหมํ  

28. โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับท้องถิ่น 
28.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู๎น าหมูํบ๎าน/ชุมชน 

ตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อให๎ความรู๎และซักซ๎อม
ความเข๎าใจในการสร๎างความสัมพนัธ๑กับประเทศเพื่อนบ๎าน  

594,340.00 ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม ํ

28.2 กิจกรรมการเช่ือมความสัมพันธ๑กบัประเทศเพื่อนบ๎าน  
ด๎านการกีฬาสร๎างความสัมพันธ๑ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ 5 อ าเภอชายแดน  

381,200.00 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอเชียงดาว, ฝาง,  
เวียงแหง, ไชยปราการ และ 
แมํอาย 

28.3 กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรกัษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน 
(ชรบ.) ในพ้ืนท่ีอ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ  

835,400.00 ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม ํ

28.4 กิจกรรมการอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตาม 
และประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสทิธิภาพการรักษา 
ความปลอดภัยหมูํบ๎าน เพื่อสร๎างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง  

127,344.00 ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม ํ

28.5 กิจกรรมสํงเสริมประสิทธิภาพด๎านการขําวโดยกลุํมพลังมวลชน
ปูองกันและแก๎ไขยาเสพตดิตามแนวชายแดน  

266,840.00 ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม ํ

29. โครงการเชียงใหม่ปลอดภัย ภายใต้กลไกประชารฐั ตามหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  
29.1 กิจกรรมการเตรียมพร๎อมรับมือภยัพิบัติเชิงรุก  278,000.00 ส านักงานประชาสัมพันธ๑

จังหวัดเชียงใหมํ/ส านักงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ํ

29.2 กิจกรรมสร๎างศักยภาพชุมชนให๎พร๎อมรับมือสาธารณภยั  546,900.00 ส านักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
เชียงใหม ํ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ด าเนินการ (บาท) 
หน่วยด าเนนิการ 

29.3 กิจกรรมสงเคราะห๑และฟื้นฟูให๎ดีและปลอดภัยกวําเดิม 117,800.00 ส านักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหมํ 

30. โครงการป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
30.1 กิจกรรมการอบรมยุทธวิธีด๎านการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม

และการรักษาความสงบเรียบร๎อยแบบบูรณาการ  
3,156,000.00 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ 

31. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแกไ้ขปัญหาด้านการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว  
31.1 กิจกรรมการอบรมนักเรียนนักศึกษาให๎มีความรู๎และรํวมกัน 

แก๎ไขปูองกันภัยจากการค๎ามนุษย๑  
260,000.00 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ  

31.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการคดีค๎ามนุษย๑
ให๎กับข๎าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร หัวหน๎างานสืบสวน
สอบสวน  

328,000.00 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ  
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report)  
แต่ละโครงการ/กิจกรรม  

ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลผลติ 

           “การพัฒนาดา้นอตุสาหกรรม การคา้และการลงทุน” 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการ ผลิตภัณฑ๑และชํองทางการตลาด สินค๎าและบริการ
ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน สํงเสริมโอกาสการเข๎าสูํตลาด และการขยาย
ชํองทางการตลาดสินค๎าและบริการที่มีศักยภาพ รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให๎จังหวัดเชียงใหมํ เป็นศูนย๑กลางการค๎า
การลงทุนในอนุภูมิภาค 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร๎างโอกาสทางด๎านการตลาดของผลิตภัณฑ๑สินค๎าอัตลักษณ๑  
ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจของจังหวัด (สินค๎าเกษตร/เกษตรแปรรูป/สินค๎าเชียงใหมํแบรนด๑/สินค๎าสิ่งบํงชี้ 
ทางภูมิศาสตร๑) ไปสูํภูมิภาคตํางๆ โดยใช๎ตราสัญลักษณ๑เครื่องหมายรับรองสินค๎าสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑  
เป็นเครื่องมือในการรับรองคุณภาพ สร๎างความเชื่อม่ันแกํผู๎บริโภคและสร๎างมูลคําเพ่ิม 
 3. เพ่ือเผยแพรํประชาสัมพันธ๑สินค๎าและบริการของจังหวัดเชียงใหมํ ตลอดจนการสร๎าง
ภาพลักษณ๑ให๎เป็นที่รู๎จักแพรํหลาย 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ๑จังหวัดเชียงใหมํด๎วยเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ๑จังหวัด  
(Chiang Mai Brand) และเครื่องหมายรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ (GI)  
งบประมาณ : 311,400 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย๑จังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางนิยดา  หมื่นอนันต๑  ต าแหน่ง : พาณิชย๑จังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑เมืองเชียง ใหมํ ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
 2. จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ในเรื่องเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ๑จังหวัด (Chiang Mai Brand)  
และเครื่องหมายรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ (GI) ให๎แกํผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ าเภอเมือง เชียงใหมํ  
จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 95 คน ซ่ึงผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 89  
  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ าเภอเมืองเชียงใหมํ  
จังหวัดเชียงใหมํ โยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 98 คน ซ่ึงผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร๎อยละ 87 
 3. ผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ ด าเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ เพ่ิมเติมอีก 2 รายการ 
ได๎แกํ น้ าผึ้งดอกล าไยเชียงใหมํ เมี้ยงปุาแป๋แมํแตง 
 4. ผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือยื่นขอขึ้นทะเบียน 
สิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ ส าหรับสินค๎าชุมชน เพ่ิมเติมอีก 3 รายการ ได๎แกํ สตรอว๑เบอร๑รีสะเมิง กาแฟผายอง  
กาแฟขุนชํางเคี่ยน 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมการเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
งบประมาณ : 3,482,000 บาท (สามล๎านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพาณิชย๑จังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางนิยดา  หมื่นอนันต๑  ต าแหน่ง : พาณิชย๑จังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าระดับประเทศและระดับนานาชาติ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 20 บูธ 
 

  
 

 ครั้งที่ 1 น าผู๎ประกอบการกลุํมสินค๎าไลฟ์สไตล๑จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 20 ราย เข๎ารํวมงาน Style 
Bangkok 2019 เมื่อวันที่ 17 - 21 เมษายน 2562 ณ ศูนย๑นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร มีผู๎เข๎าเยี่ยมชมงานและเจรจาการค๎ากวํา 1,898 คน และมีผู๎เข๎าเยี่ยมชม Pavilion กวํา 
2,362 คน โดยมียอดจ าหนํายภายในงานรวม 25,561,339 บาท 
 

  
 

 ครั้งที่ 2 น าผู๎ประกอบการกลุํมอาหาร จ านวน 20 ราย เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า THAIFEX – World 
of Food ASIA 2019 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย๑แสดงสินค๎าและการประชุม  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมียอดจ าหนํายภายในงานรวม 17,137,000 บาท 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค๎ากลุํมของฝากของที่ระลึกเชิงสร๎างสรรค๑ (Northern Gift & 
Lifestyle Industry Creation) 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ๑หัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหมํ 
 2. เ พ่ือยกระดับขีดความสามรถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการ SMEs ในกลุํมหัตถ
อุตสาหกรรม (Gift & Lifestyle) 
 3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ด๎านนวัตกรมวัสดุ การใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ๑ใหมํ 
การสร๎างศักยภาพด๎านการตลาดด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 4. เพื่อเพ่ิมศักยภาพความรู๎ความเข๎าใจตลอดหํวงโซํ ทั้งต๎นทาง กลางทาง และปลายทาง ให๎กับ
ผู๎ประกอบการในกลุํมหัตถอุตสาหกรรม (Gift & Lifestyle) 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Gift & Lifestyle 
งบประมาณ : 2,428,000 บาท (สองล๎านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
ผลการด าเนินโครงการ 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประชาสัมพันธ๑เชิญชวน  และรับสมัคร
ผู๎ประกอบการกลุํมเปูาหมายในพ้ืนที่ให๎เข๎ารํวมกิจกรรมผํานชํองทางสื่อสารตํางๆ ที่เหมาะสม การจัดกิจกรรม
เปิดตัวกิจกรรมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค๑ ภารกิจ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมให๎กับผู๎ประกอบการกลุํมเปูาหมาย  
ที่สนใจสมัครเข๎ารํวมกิจกรรม โดยมีผู๎สนใจเข๎ารํวมงานจ านวน 140 คน และมีผู๎สมัครเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 
73 ราย ผํานการพิจารณาคัดเลือกเข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน 34 ราย การด าเนินการให๎ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก
โดยผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 6 Man-day/กิจการ และการจัดกิจกรรม Technology Matching ไปยังตลาดอาเซียน
ที่เหมาะสม เพ่ิมโอกาสทางการตลาดและขยายชํองทางการตลาดให๎กับผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งในตลาดออนไลน๑
หรือออฟไลน๑ การน าผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบที่ได๎จากการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ออกงานแสดงสินค๎าเพ่ือทดสอบตลาด  
จัดกิจกรรมสร๎างโอกาสทางการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน จ านวน 2 ครั้ง 
และเมื่อสิ้นสุดโครงการได๎ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลความส าเร็จของการพัฒนากลุํมเปูาหมายที่เป็นผล  
ในลักษณะ Success Case จ านวน 8 ราย และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 ผลผลิตที่ได๎ คือ จ านวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมหรือวิสาหกิจชุมชน  
ในหัตถอุตสาหกรรม (Gift & Lifestyle) ได๎รับการพัฒนาศักยภาพด๎วยวิทยาศาสตร๑/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/
ความคิดสร๎างสรรค๑ หรือเสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันในด๎านที่เกี่ยวข๎อง ได๎รับการพัฒนา จ านวน 
34 ราย โดยผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอกระบวนการให๎บริการคิดเป็นร๎อยละ 95.29 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ๑ Gift & Lifestyle ด๎วยวัสดุนวัตกรรม 
งบประมาณ : 3,986,000 บาท (สามล๎านเก๎าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. จัดท าและน าเสนอแผนการด าเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด๎วย แผนโครงสร๎าง  
การบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ๑การคัดเลือกวิสาหกิจเข๎ารํวมกิจกรรม 
 2. ประชาสัมพันธ๑เชิญชวน และรับสมัครผู๎ประกอบการเข๎ารํวมกิจกรรมผํานชํองทางสื่อสารตํางๆ  
ที่เหมาะสม 
 3. คัดเลือกผู๎ประกอบการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 4. ศึกษาเช่ือมโยงความต๎องการของผู๎ประกอบการธุรกิจสุขภาพ สปา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ  
กับผู๎ประกอบการที่ได๎รับการคัดเลือก เพื่อส ารวจความต๎องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ เชํน ผลิตภัณฑ๑จากผ๎า 
เซรามิค ผลิตภัณฑ๑จากไม๎ และผลิตภัณฑ๑เครื่องส าอาง สมุนไพร 
 5. ให๎การบํมเพาะ หรือ ถํายทอดองค๑ความรู๎  หรือให๎ค าปรึกษาแนะน าในการเพิ่มคุณคําและมูลคํา
ผลิตภัณฑ๑ด๎วยนวัตกรรมด๎านวัสดุ ส าหรับกลุํม Gift & Lifestyle (Material Innovation) ตลอดจน 
เกิดผลิตภัณฑ๑ใหมํ/ผลติภัณฑ๑เดิมที่ได๎รบัการปรับปรุง โดยเน๎นกลุํมเปูาหมายผู๎ประกอบการที่เป็นลูกค๎าน าไปใช๎
ในกลุํมธุรกิจสปา เครื่องส าอาง โรงแรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑จังหวัดด๎านการทํองเที่ยว  
และบริการสุขภาพ จ านวน ไมํน๎อยกวํา 40 ราย (40 ผลิตภัณฑ๑) 
 6. จัดงานแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ๑กลุํม Gift & Lifestyle ที่ได๎รับการพัฒนา การสร๎างสรรค๑ 
ด๎วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม อยํางน๎อย 1 ครั้ง เพื่อสร๎างโอกาสทางการตลาด พร๎อมทั้งเช่ือมโยงธุรกิจ  
และเครือขําย ในกลุํมสมาคมผู๎ผลิตและผู๎สํงออกสินค๎าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) และกลุํม Northern 
Thailand Food Valley 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สนับสนุนให๎วิสาหกิจที่ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาภายใต๎โครงการน าองค๑ความรู๎และทักษะที่ได๎รับ
จากการเข๎ารํวมโครงการไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินธุรกิจอยํางจริงจัง โดยการก ากับติดตามและประเมินผล
เป็นระยะ เพื่อให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎แม๎วําเสร็จสิ้นโครงการไปแล๎ว และผลักดันให๎วิสาหกิจสามารถตํอยอด
ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑สูํการผลิตในเชิงพาณิชย๑ได๎จริง รวมถึงสรรหาชํองทางการตลาดที่มีศักยภาพส าหรับ
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการพัฒนาภายใต๎โครงการ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและวิเคราะห๑แนวทางแก๎ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนที่โดยรอบทําอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหมํ 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห๑แนวทางแก๎ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนที่โดยรอบทําอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหมํ 
งบประมาณ : 2,250,000 บาท (สองล๎านสองแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหมํ) 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายไพฑูรย๑  พงษ๑ชวลิต  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหมํ) 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือส ารวจและวิเคราะห๑การเดินทางของผู๎เดินทางชาวไทยและชาวตํางชาติที่เดินทาง  
เข๎า - ออกทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ 
 2. เพ่ือคาดการณ๑ความต๎องการการเดินทางเข๎า – ออกทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ 
ในอนาคต 
 3. เพื่อระบุสภาพปัญหาการจราจรในพื้นที่โดยรอบทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ 
 4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก๎ไขปัญหาการจราจรพ้ืนที่โดยรอบทําอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหมํ 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. การส ารวจและรวบรวมข๎อมูลด๎านการจราจรและขนสํง 
 2. การวิเคราะห๑และคาดการณ๑สภาพปัญหาของการเดินทางจากแบบจ าลองการจราจรในพ้ืนที่
โดยรอบทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ 
 3. การจัดกิจกรรมสัมมนาและจัดประชุมกลุํมยํอย 
 4. การจัดสํงรายงานและคําใช๎จํายส าหรับการเดินทางและการติดตํอประสานงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เสนอวิธีการแก๎ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนที่ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํตํอกรมทางหลวง เพ่ือให๎
กรมทางหลวงจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการกํอสร๎างตามผลการศึกษาตํอไป 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร๎างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand 
Food Valley to Smart Industry 4.0) 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปของจังหวัดเชียงใหมํ 
ให๎มีมูลคําเพิ่มสูงข้ึน 
 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให๎กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ตั้งแตํ
ต๎นทางเกษตรปลอดภัย และกลางทางมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการตลาด 
 3. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพให๎เป็นที่ยอมรับของลูกค๎า 
ในตลาดสากล 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ๑อาหารและการสร๎างแบรนด๑ 
งบประมาณ : 2,550,000 บาท (สองล๎านห๎าแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางจันทรรัตน๑  ปิยพัทธไชย๑  ต าแหน่ง : อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกลุํมเปูาหมายเพื่อเข๎ารับการพัฒนาตามกิจกรรมออกแบบ 
และพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ๑อาหารและการสร๎างแบรนด๑  ภายใต๎โครงการเสริมสร๎างนวัตกรรมการผลิต
อัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2562 ณ ห๎องประชุมส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
 2. จัดการฝึกอบรม/สัมมนาผู๎ได๎รบัการคัดเลอืกเพื่อเข๎ารบัการพัฒนาตามกิจกรรมออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ๑อาหารและการสร๎างแบรนด๑ ภายใต๎โครงการเสริมสร๎างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ  
ในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมํปิง จังหวัดเชียงใหมํ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาบูรณาการความรํวมมือในการด าเนินโครงการ
รํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พร๎อมทั้งถอดบทเรียนที่ได๎จากการอบรมสัมมนา และมีการ
เผยแพรํผํานสื่ออินเตอร๑เน็ตในรูปแบบเว็บไซด๑และสื่อสังคมออนไลน๑ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ๑ 
 3. มีการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ พร๎อมทั้งปัญหา ข๎อเสนอแนะ และแนวทางแก๎ไข เพื่อใช๎ใน
การพัฒนาโครงการในปีตํอๆ ไป 
 4. มีการจัดท าคํูมือหรือเอกสารประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจ าหนํายและบรรจุภัณฑ๑
ของผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการ เผยแพรํให๎กับผูที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ เพื่อให๎เกิดการบูรณาการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
ตํอไป 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสร๎างมูลคําเพ่ิมผลิตภัณฑ๑อาหารที่มีศักยภาพด๎านงานวิจัยและนวัตกรรมสูํเชิงพาณิชย๑ 
งบประมาณ : 3,998,000 บาท (สามล๎านเก๎าแสนเก๎าหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
(Food Innovation) 
 - กิ จกรรมจัดท าและน า เสนอแผนการด า เนินงานภ าพรวมของกิจกรรม ประกอบด๎ วย  
แผนประชาสัมพันธ๑ โครงสร๎างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน และเกณฑ๑การคัดเลือก
วิสาหกิจเข๎ารํวมกิจกรรม 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ๑เชิญชวนและรับสมัครสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข๎ารํวม
กิจกรรมผํานชํองทางสื่อสารตํางๆ 
 - กิจกรรมเปิดตัวกิจกรรม เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค๑ ภารกิจ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมให๎กับวิสาหกิจ  
ที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรม 
 - กิจกรรมคัดเลือกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในผลิตภัณฑ๑กลุํมชาและกาแฟ เกษตรเมืองหนาว 
 -  ให๎ค าปรึกษาแนะน าวิสาหกิจที่ผํานการคัดเลือกให๎สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ๑กลุํมชาและกาแฟ 
เกษตรเมืองหนาวที่มีนวัตกรรม จนเกิดผลิตภัณฑ๑ใหมํ/ผลิตภัณฑ๑เดิมได๎รับการปรับปรุง 
 - การติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับผลิตภัณฑ๑แปรรูปเกษตรเมืองหนาว ด๎วยนวัตกรรม 
และความคิดสร๎างสรรค๑ (Food Innovation) 
 2. กิจกรรมการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ส าหรับอาหาร (Northern Craft for 
Food) 
 - กิจกรรมก าหนดแผนการด าเนินงานตลอดโครงการโดยละเอียดและประชาสัมพันธ๑โครงการ 
 - กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาการพัฒนาต๎นแบบอาหารเชิงสร๎างสรรค๑ 
 - กิจกรรมการบํมเพาะผู๎ประกอบการ 
 - กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร๎างสรรค๑ส าหรับอาหาร 
(Northern Craft for Food) 
 3. กิจกรรมการจัดงานแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 - คําใช๎จํายในการประชาสัมพันธ๑ 
 - คําใช๎จํายการจัดงานและบริหารจัดการระหวํางงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาบูรณาการความรํวมมือในการด าเนินโครงการ
รํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการสรุปผลการอบรม สัมมนา พร๎อมทั้งถอดบทเรียนที่ได๎จากการอบรมสัมมนา และมีการ
เผยแพรํผํานสื่ออินเตอร๑เน็ตในรูปแบบเว็บไซด๑และสื่อสังคมออนไลน๑ รวมถึงรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ๑ 
 3. มีการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ พร๎อมทั้งปัญหา ข๎อเสนอแนะ และแนวทางแก๎ไข เพ่ือใช๎ใน
การพัฒนาโครงการในปีตํอๆ ไป 
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กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือสูํการสร๎างธุรกิจ
แบบยั่งยืน 
งบประมาณ : 2,804,000 บาท (สองล๎านแปดแสนสี่พันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. จัดกิจกรรมเผยแพรํแนะน าโครงการ 
 2. จัดสัมมนาแนะน าโครงการ พร๎อมเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรม
เปูาหมายเข๎ารํวมโครงการ 
 3. จัดกิจกรรม Startup Inspiration Talk ให๎แกํผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
 4. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริมศักยภาพการเป็นผู๎ประกอบการด๎วยนวัตกรรม ( Open 
Innovation) และกระบวนการสรา๎งธุรกจิสมัยใหมํ (Innovative Business Model) ในอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
 5. จัดกิจกรรมให๎ค าปรึกษาการเขียนแผนศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ (Feasibility Study 
Coaching) เพื่อขอทุนสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑นวัตกรรม 
 6. จัดกิจกรรมประกวดน าเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการที่สามารถน ามาใช๎ในการ 
พัฒนาธุรกิจด๎วยนวัตกรรมได๎จริง 
 7. จัดกิจกรรมเจรจาจับคํูธุรกิจ (Business Matching) กับคํูค๎าทั้งในและตํางประเทศเช่ือมโยง
เครือขํายวิสาหกิจนวัตกรรมในภูมิภาคเพื่อสร๎างพันธมิตรทางธุรกิจและขยายตลาดทั้งในและตํางประเทศ 
 8. การติดตามและประเมินผล 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 สนับสนุนให๎วิสาหกิจที่ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาภายใต๎โครงการน าองค๑ความรู๎และทักษะที่ได๎รับ
จากการเข๎ารํวมโครงการไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินธุรกิจอยํางจริงจัง โดยการก ากับติดตามและประเมินผล
เป็นระยะ เพื่อให๎สามารถพึ่งพาตนเองได๎แม๎วําเสร็จสิ้นโครงการไปแล๎ว และผลักดันให๎วิสาหกิจสามารถตํอยอด
ต๎นแบบผลิตภัณฑ๑สูํการผลิตในเชิงพาณิชย๑ได๎จริง รวมถึงสรรหาชํองทางการตลาดที่มีศักยภาพส าหรับ
ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการพัฒนาภายใต๎โครงการ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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ผลผลิต 
                           “การพัฒนาด้านการเกษตร” 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเมืองหนาวตลอดหํวงโซํอุปทาน 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค๎าเกษตร โดยเน๎นการใช๎ชีววิธีควบคํูกับวิธีการจัดการ
ศัตรูพืชที่เหมาะสม 
 2. เพื่อเพิ่มความสามารถของการแขํงขันในการผลิตผักของเกษตรกร โดยลดการสูญเสีย 
ในแปลงปลูก ลดการใช๎สารเคมี ลดต๎นทุนการผลิต ด๎วยระบบการปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎
โรงเรือนพลาสติก 
 3. เพื่อสร๎างแหลํงเรียนรู๎ ฐานเรียนรู๎ รวบรวมสายพันธ๑อโวคาโด 
 4. ลดการปนเปื้อนสารเคมีตกค๎างในพืชผลเกษตรและผํานเกณฑ๑มาตรฐานความปลอดภัย 
ที่ก าหนด 
 5. เพื่อรวบรวม คัดเกรด บรรจุ เก็บรักษา และขนสํงผลผลิตผักไปยังลูกค๎าและตลาด  
ด๎วยผลผลิตผักที่สด สะอาดและปลอดภัย 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการสํงเสริมปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมให๎เกษตรกรในพื้นที่
ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงห๎วยเสี้ยว 
งบประมาณ : 2,690,000 บาท (สองล๎านหกแสนเก๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางสาวนิติยา  พงษ๑พานิช  ต าแหน่ง : นายอ าเภอหางดง 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 กํอสร๎างอาคารคัดบรรจุผลิตภัณฑ๑ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงห๎วยเสี้ยว  ขนาดกว๎าง 13.00 เมตร  
ยาว 25.50 เมตร จ านวน 1 อาคาร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาตามสญัญา 180 วัน วันเริ่มต๎นสญัญา 16 กันยายน 2562 – 14 มีนาคม 2563 
สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงห๎วยเสี้ยว ต าบลน้ าแพรํ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสํงเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ 
งบประมาณ : 359,300 บาท (สามแสนห๎าหมื่นเก๎าพันสามร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ (เกษตรที่สูง) 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายธีรพงศ๑  สุพรรณทัศน๑   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ (เกษตรที่สูง) 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. สร๎างแหลํงเรียนรู๎ ฐานเรียนรู๎ รวบรวมสายพันธุ๑อาโวคาโด 
 2. ถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปให๎ผลิตภัณฑ๑อาโวคาโด 
ผลการด าเนินโครงการ 
 มีแหลํงเรียนรู๎ ฐานเรียนรู๎ รวบรวมสายพันธุ๑อาโวคาโด อยํางน๎อย 1 จุด 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ๑เพื่อสํงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัย  
ระดับมาตรฐาน 
งบประมาณ : 415,700 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห๎าพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายเจริญ ผัดยา   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 จัดการอบรมถํายทอดความรู๎และฝึกปฏิบัติผลิตขยายสารชีวภัณฑ๑ และศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุม
ศัตรูพืชเมืองหนาวอยํางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถประเมินสถานการณ๑การระบาดศัตรูพืช 
หรือวางแผนการปูองกันก าจดัได๎ โดยน าหลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการใช๎สารชีวภัณฑ๑ระดับ
มาตรฐานที่ผลิตได๎เองไปใช๎ในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผลผลิตและลดต๎นทุนการใช๎สารเคมี เกษตรกร
สามารถตํอยอดกิจกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ๑ได๎เมื่อมีการผลิตพืชในฤดูกาลใหมํหรือให๎ผลผลิตรุํนตํอไป  
และสนับสนุนการตรวจรับรองผลผลิตให๎ผํานเกณฑ๑มาตรฐานความปลอดภัยของสินค๎าเกษตร โดยมีเกษตรกร
เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 100 คน ระหวํางวันที่ 3 – 24 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่อ าเภอสะเมิง และ 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 เกษตรกรสามารถรับมือกับภัยศัตรูพืชที่ เกิดข้ึนได๎ และการผลิตชีวภัณฑ๑เพื่อใช๎ในการผลิต 
พืชปลอดภัย/อินทรีย๑ เป็นที่ยอมรับวําสามารถใช๎เป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการผลิตได๎  
เมื่อมีการใช๎งานอยํางถูกวิธี เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งยังอนุรักษ๑ความสมดุลของระบบนิเวศทางการเกษตร 
ลดต๎นทุนการผลิตจากการใช๎สารก าจัดศัตรูพืชได๎ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัย/อินทรีย๑ 
งบประมาณ : 1,639,780 บาท (หนึ่งล๎านหกแสนสามหมื่นเก๎าพันเจ็ดร๎อยแปดสิบบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายสมพล  แสนค า  ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. การถํายทอดความรู๎ด๎านการผลิตพืชผักอินทรีย๑ 
 2. การตรวจประเมินแปลงเบื้องต๎น 
 3. การศึกษาดูงานการผลิตพืชเมืองหนาวปลอดภัยมาตรฐานอินทรีย๑ 
 4. สํงเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย๑ โดยการใช๎สารสกัดอินทรีย๑และสารชีวภัณฑ๑ (จัดท าแปลงสาธิต 
จ านวน 10 แปลง) 
ผลการด าเนินโครงการ 
 จังหวัดเชียงใหมํมีผลผลิตพืชผักเมืองหนาวที่มีคุณภาพ เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยจากกการใช๎
สารเคมีทางการเกษตร สามารถลดรายจํายทางการเกษตรและมีรายได๎เพ่ิมข้ึน สามารถขยายชีวภัณฑ๑ใช๎ในไรํนา
ได๎เอง เพ่ือลดต๎นทุนการผลิตจากการใช๎สารชีวภัณฑ๑ทดแทนการใช๎สารเคมีทางการเกษตร 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เป็นแหลํงเรียนรู๎การผลิตพืชผักอินทรีย๑ โดยการใช๎สารสกัดอินทรีย๑และสารชีวภัณฑ๑ให๎แกํเกษตรกร  
ในพ้ืนที่ด าเนินการ 10 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอฮอด แมํแจํม สะเมิง แมํริม ฝาง เชียงดาว พร๎าว แมํออน หางดง 
และจอมทอง  
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการสํงเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย๑ โดยการใช๎สารสกัดอินทรีย๑และสารชีวภัณฑ๑ อยํางตํอเนื่อง 
และครอบคลุม ทั้ง 25 อ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ และเชื่อมโยงการตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการสํงเสริมปลูกผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมให๎เกษตรกรในพื้นที่
ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงห๎วยเสี้ยว 
งบประมาณ : 3,998,000 บาท (สามล๎านเก๎าแสนเก๎าหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอหางดง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางสาวนิติยา  พงษ๑พานิช  ต าแหน่ง : นายอ าเภอหางดง 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 กํอสร๎างโรงเรือนพลาสติกโครงสร๎างเหล็กศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงห๎วยเสี้ยว ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร จ านวน 60 โรงเรือน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาตามสญัญา 180 วัน วันเริ่มต๎นสญัญา 16 กันยายน 2562 – 14 มีนาคม 2563 
สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงห๎วยเสี้ยว ต าบลน้ าแพรํ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยการความสะดวกในการ
ผลิตและการประกอบธุรกิจ 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกํอสร๎าง ปรับปรุง เสริมโครงสร๎างพื้นฐาน 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ/ที่ท าการปกครองอ าเภอที่เกี่ยวข๎อง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายศรัณยู  มีทองค า  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบการขนสํงให๎มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต๎นทุนการผลิตผลผลิต
ทางด๎านการเกษตรและการลงทุนในพ้ืนที่ 
แนวทางด าเนินโครงการ 
 พัฒนาระบบการขนสํ ง ให๎มีความสะดวก รวดเร็ ว  ปลอดภัย ลดต๎นทุนการผลิตผลผลิต 
ทางด๎านการเกษตรและการลงทุนในพ้ืนที่ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน/การใช้ประโยชน์ 
 หนํวยด าเนินการสํงมอบทรัพย๑สินให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดูแล บ ารุงรักษา ให๎อยูํ ใน 
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎ และเป็นประโยชน๑ตํอประชาชนอยํางยังยืนตํอไป และประชาชน มีความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย๑สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

   
 

ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร๑เลย๑ สายทางบ๎านหนองโปุง หมูํที่ 2 
เชื่อมบ๎านในแคว หมูํที่ 5 ต าบลทํากว๎าง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 4.00 เมตร  

ยาว 1,175.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 4,700 ตารางเมตร  
พร๎อมงานตีเส๎นจราจรทั้งสองข๎าง งบประมาณ 1,015,000 บาท 

 
 

   
 

ปรับปรุงซํอมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางหลวงท๎องถิ่น ชั้นที่ 4 (นอกเขตเมือง)  
รหัสสายทาง ชม.ถ. 9-001 ต าบลชภู อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหมํ กว๎าง 5.00 เมตร  

ระยะทาง 1,055.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 5,275 ตารางเมตร งบประมาณ 1,229,000 บาท 
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กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อมตเีส๎นจราจร บริเวณถนนซอยตรงข๎ามโรงเรียนบ๎านปุาบง  
(ซอย 12 ใหมํ) หมูํที่ 1 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหมํ ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  

ยาว 535.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ด าเนินการไมํน๎อยกวํา 2,675 ตารางเมตร  
งบประมาณ 1,199,000 บาท 

 
 

   
 

ปรับปรงุผิวถนนแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (Over lay) หมูํที่ 3 เช่ือม หมูํที่ 2 ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 5.20 เมตร ยาว 890.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 4,628 ตารางเมตร งบประมาณ 911,717 บาท 

 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านสันปุายาง หมูทํี่ 2 ต าบลสันปุายาง อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ 
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 686.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงดินไหลํทาง  

งบประมาณ 1,090,000 บาท 
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ปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ (Over lay) ด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต ตั้งแตํหน๎าวัดพันตน  
ถึงสามแยกทางไป หมูํที่ 1 บ๎านห๎วยน้ าขาว ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลํอ จังหวัดเชียงใหมํ  
สถานที่กํอสร๎าง หมูํที่ 3 บ๎านพันตน และ หมูํที่ 7 บ๎านแพะประทาน ต าบลทุํงปี๊ อ าเภอแมํวาง  

จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,770.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 7,080 ตารางเมตร งบประมาณ 1,358,400 บาท 

 
 

   
 

ซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล๑ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay บ๎านสันปุาด า หมูํที่ 6 เชื่อมบ๎านดอยเตําใต๎  
หมูํที่ 10 ต าบลดอยเตํา อ าเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร  

หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 625,000 บาท 
 

 

   
 

เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) บ๎านปุาอ๎อย หมูํที่ 5 - บ๎านหัวริน หมูํที่ 11  
ต าบลทุํงสะโตก อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 2,270.00 เมตร  

หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 9,080 ตารางเมตร งบประมาณ 1,699,000 บาท 
 
 

  



รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหมํ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        35 
 

 
 

รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสร๎างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร๑รีปลอดภัยเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มจากการทํองเที่ยว 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ/ที่ท าการปกครองอ าเภอที่เกี่ยวข๎อง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายศรัณยู  มีทองค า  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร๎างแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตสตรอเบอร๑รีป่ลอดภัยตลอดปใีนโรงเรือนเพื่อรองรับ
นักทํองเที่ยว 
 2. พัฒนากระบวนการผลิตสตรอเบอร๑รี่ ให๎มีความปลอดภัย เหมาะสมในการบริโภค 
เตรียมพร๎อมเพื่อการรับรองมาตรฐาน GAP สามารถแปรรูปและจ าหนํายได๎ในระดับประเทศและตํางประเทศ 
 3. เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมสตรอเบอร๑รี่และขยายโอกาส  
ทางการตลาดให๎แกํสินค๎าอุตสาหกรรมสตรอเบอร๑รี่ 
แนวทางด าเนินโครงการ 
 พัฒนาสวนสตรอเบอร๑รีปลอดภัยเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มจากการทํองเที่ยว โดยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน/การใช้ประโยชน์ 
 หนํวยด าเนินการสํงมอบทรัพย๑สินให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎อง ถ่ิน ดูแล บ ารุงรักษา ให๎อยูํใน  
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎ และเป็นประโยชน๑ตํอประชาชนอยํางยังยืนตํอไป และประชาชนความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย๑สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

    
 

   
 

ปรับปรงุสระเก็บน้ าในโครงการฟาร๑มตัวอยํางอันเนื่องมาจากพระราชด าริบ๎านแมํตงุติง หมูํที่ 5 ต าบลแมสําบ 
อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหมํ โดยการขุดปรับแตํงสระเก็บน้ าและปูแผํน HDPE จ านวน 2 สระ  

ปริมาณงานขุดปรบัแตํงไมํน๎อยกวํา 770 ลูกบาศก๑เมตร และงานปูแผนํ HDPE  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 8,430 ตารางเมตร งบประมาณ 1,017,240.84 บาท 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง (มะมํวงสํงออก) เพ่ือสร๎างความยั่งยืน 
แกํเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 
เพ่ือการสํงออก 
 2. เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพของกลุํมเกษตรกรในการจัดการระบบการผลิต การเก็บเกี่ยว  
และการตลาด มะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง 
 3. สํงเสริมการตลาดมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมถํายทอดความรู๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองคุณภาพ 
เพ่ือการสํงออก 
งบประมาณ : 1,958,685 บาท (หนึ่งล๎านเก๎าแสนห๎าหมื่นแปดพันหกร๎อยแปดสิบห๎าบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายสมพล  แสนค า  ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 เกษตรกรผู๎ผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง จากทั้ง 15 อ า เภอ ประกอบด๎วย อ าเภอแมํอาย ฝาง  
ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง พร๎าว แมํแตง สันทราย แมํวาง สันปุาตอง ดอยหลํอ จอมทอง ฮอด ดอยเตํา 
และแมํแจํม ได๎รับการถํายทอดความรู๎ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองคุณภาพ 
เพ่ือการสํงออก ประกอบด๎วยองค๑ความรู๎การผลิตมะมํวงคุณภาพปลอดภัยได๎มาตรฐาน GAP จ านวน 240 ราย 
ได๎รับองค๑ความรู๎เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมํวงลําฤดู จ านวน 200 ราย มีการจัดท าแปลงเรียนรู๎ 
จ านวน 10 แปลง มีการศึกษาดูงาน จ านวน 5 จุด มีการจัดท าปฏิทินการระบาดและบริหารจัดการศัตรูพืช 
และจัดท าเอกสารเผยแพรํ จ านวน 300 เลํม เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาการผลิต 
พัฒนาคุณภาพ ในพ้ืนที่ของตนเอง พ้ืนที่รวมไมํน๎อยกวํา 650 ไรํ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เกษตรกรผู๎ผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง ได๎รับการถํายทอดความรู๎ด๎านการบริหารจัดการศัตรูพืช  
ซึ่งสามารถน าไปใช๎ได๎ทันที และเพ่ือเตรียมการผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในฤดูการผลิตถัดไป 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎ามะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง 
งบประมาณ : 2,162,700บาท (สองล๎านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 1. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ๑ รับสมัคร และคัดเลือกผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่เข๎ารํวมโครงการ 
 3. ด าเนินการให๎ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก เพื่อเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑จากการแปรรูปมะมํวงน้ าดอกไม๎  
ตกเกรดด๎วยวิธีการน านวัตกรรมมาชํวยพัฒนาผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ใหมํ สูํผลิตภัณฑ๑อาหารสุขภาพ  
ในกลุํม Functional Food จ านวน 10 Man – Day ตํอกิจการ 
 4. กิจกรรมการถํายทอดเทคโนโลยีให๎กับสถานประกอบการในโครงการ 
 5. น าผลิตภัณฑ๑ใหมํทดสอบตลาดที่เหมาะสม ให๎กับผู๎เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ๑ 
 6. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของโครงการพร๎อมจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ๑ Final Report 
กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูก ผู๎แปรรูปมะมํวงน้ าดอกไม๎ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย๑ ที่ได๎รับความเห็นชอบจากผู๎วําจ๎าง เข๎ารํวมโครงการทั้งสิน้ไมํน๎อยกวํา ๑๐ กิจการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ระหวํางวันที่ 28 พฤษภาคม - 24 กันยายน ๒๕๖2 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. สถานประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการ สามารถเพิ่มมูลคําด๎วยการน านวัตกรรมมาชํวยพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑ใหมํ จากการแปรรูปมะมํวงน้ าดอกไม๎ตกเกรด สูํผลิตภัณฑ๑อาหารสุขภาพ  
ในกลุํม Functional Food จ านวน 10 กิจการ และผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอกระบวนการให๎บริการ  
คิดเป็นร๎อยละ 91.11 
 2. จ านวนสถานประกอบการที่ได๎รับการพัฒนามีผลิตภาพเพิ่มข้ึนตามเกณฑ๑ คิดเป็นร๎อยละ 90  
โดยมีมูลคําของเสียที่ลดลง คิดเป็นร๎อยละ 28.30 มูลคําของต๎นทุนที่ลดลง คิดเป็นร๎อยละ 31.30  
และคํายอดขายที่เพิ่มข้ึน คิดเป็นร๎อยละ 20.95 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาโครงการพ้ืนฐานสูํการยกระดับการขนสํงปัจจัยการผลิตและสินค๎ามะมํวง
น้ าดอกไม๎สีทองเพ่ือการสํงออก 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ/ที่ท าการปกครองอ าเภอที่เกี่ยวข๎อง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายศรัณยู  มีทองค า  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางด าเนินโครงการ 
 พัฒนามาตรฐานมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง (มะมํวงสํงออก) เพ่ือสร๎างความยั่งยืนแกํเกษตรกรจังหวัด
เชียงใหมํ โดยการพัฒนาโครงการพ้ืนฐานสูํการยกระดับการขนสํงปัจจัยการผลิตและสินค๎ามะมํวงน้ าดอกไม๎  
สีทองเพ่ือการสํงออก ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน/การใช้ประโยชน์ 
 หนํวยด าเนินการสํงมอบทรัพย๑สินให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดูแล บ ารุงรักษา ให๎อยูํ ใน  
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎ และเป็นประโยชน๑ตํอประชาชนอยํางยังยืนตํอไป และประชาชนมีความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย๑สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ๎านสันปุายาง - สันปุาตึง ต าบลสันปุายาง อ าเภอแมํแตง  
จังหวัดเชียงใหมํ ขนาด 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมลงดินไหลํทาง  

งบประมาณ 1,264,000 บาท 
 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวํางบ๎านมหาธาตุ หมูํที่ 4 ถึง บ๎านปางป๋อ หมูํที่ 5 ต าบลแสนไห 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 2,388.00 เมตร 

งบประมาณ 2,865,600 บาท 
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กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบํอขยะบ๎านปาุเสี้ยวถึง บ๎านแมํกอย หมูํที่ 6 ต าบลเวียง  
อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,496.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

งบประมาณ 2,410,000 บาท 
 
 

   
 

ปรับปรงุผิวถนนเดมิด๎วยแอสฟลัติก ถนนสายทางหน๎าคําย กก.ตชด.33 (ผํานหน๎าศิรลิักษณ๑รสีอร๑ท) หมูทํี่ 7 
ถึงปูอมชุดรกัษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน หมูํที่ 13 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหมํ  

กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร งบประมาณ 1,437,000 บาท 
 
 

   
 

ซํอมสร๎างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีตสายทางบ๎านดอนปีน หมูํที่ 5 บ๎านดอนปีน ต าบลแชํช๎าง อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 737.00 เมตร งบประมาณ 1,197,000 บาท 
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กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานข๎างสนามกีฬาประจ าหมูํบ๎านสันห๎าง หมูํที่ 3 ต าบลบ๎านหลวง  
อ าเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,800 ตารางเมตร งบประมาณ 1,092,000 บาท 
 
 

   
 

ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก Overlay ตั้งแตํร๎านฝางอลูมิเนียมถึงสุดเขตเทศบาลต าบลเวียงฝาง อ าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหมํ หนา 0.05 เมตร ยาว 747.00 เมตร หรอืพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 5,640 ตารางเมตร  

งบประมาณ 1,372,000 บาท  
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กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมการพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ/ที่ท าการปกครองอ าเภอที่เกี่ยวข๎อง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายศรัณยู  มีทองค า  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางด าเนินโครงการ 
 พัฒนามาตรฐานมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง (มะมํวงสํงออก) เพื่อสร๎างความยั่งยืนแกํเกษตรกร  
จังหวัดเชียงใหมํ โดยการพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง ในพื้นที่  
จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน/การใช้ประโยชน์ 
 หนํวยด าเนินการสํงมอบทรัพย๑สินให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎อง ถ่ิน ดูแล บ ารุงรักษา ให๎อยูํใน  
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎ และเป็นประโยชน๑ตํอประชาชนอยํางยังยืนตํอไป และประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย๑สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

   
 

กํอสร๎างคลองสํงน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ บ๎านห๎วยไคร๎ หมูทํี่ 5 (ห๎วยปางเดื่อสายกลางใต๎)  
ระยะทาง 1,000.00 เมตร ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมํ งบประมาณ 687,099 บาท 

 
 

   
 

กํอสร๎างคลองสํงน้ าคอนกรีตเสรมิเหลก็ ขนาดกว๎าง 1.20 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
ความลึกโดยเฉลี่ย 1.25 เมตร หมูํที่ 2 บ๎านสันปุายาง ต าบลสันปุายาง อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ 

งบประมาณ 519,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ๑มะมํวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหมํ 
งบประมาณ : 500,000 บาท (ห๎าแสนบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายสมพล  แสนค า  ต าแหน่ง : เกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 เกษตรกรกลุํมผู๎ปลูกมะมํวง วิสาหกิจชุมชน กลุํมสํงเสริมอาชีพการเกษตร และสถาบันเกษตรกร 
จ านวน 100 ราย ได๎รํวมกันออกร๎านประชาสัมพันธ๑ผลผลิต จัดแสดง จ าหนํายผลผลิตมะมํวงสด แปรรูป  
โดยมีมูลคําการจ าหนํายภายในงาน จ านวน 2,500,000 บาท  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เกษตรกรผู๎ผลิตมะมํวง วิสาหกิจชุมชน กลุํมสํงเสริมอาชีพการเกษตร และสถาบันเกษตรกร  
มีการประชาสัมพันธ๑ผลผลิตให๎แกํผู๎เข๎ารํวมงาน โดยผู๎เข๎ารํวมงานมีความสนใจในผลผลิตมะมํวง อีกทั้ง  
มีความสนใจในด๎านการจัดนิทรรศการความหลากหลายมะมํวงหลายสายพันธุ๑ การสาธิตการขยายพันธุ๑มะมํวง 
และคุณภาพของมะมํวงที่น ามาจ าหนําย 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ผู๎เข๎ารํวมงานเสนอให๎มีการจัดงานอยํางตํอเนื่องทุกปี และควรมีการจัดงานในภาคกลางคืน  เนื่องจาก
ผู๎เข๎ารํวมงานอาจใช๎เวลาหลังจากเลิกงานในตอนเย็น มาเที่ยวชมงาน และควรเพ่ิมกิจกรรมภาคบันเทิง เชํน 
การประกวดร๎องเพลง และควรน าสินค๎าทางการเกษตรอ่ืนมารํวมออกจ าหนํายด๎วย 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการศูนย๑กลางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกา
ล๎านนาครบวงจร 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ  
เพื่อการสํงออก 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุํมเกษตรกรในการจัดการระบบการผลิต การเก็บเกี่ยว  
และการตลาด มะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง 
 3. สํงเสริมการตลาดมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง 
 

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตสารชีวภัณฑ๑เพื่อสํงเสริมการผลิตกาแฟอะราบิกาปลอดภัย 
ระดับมาตรฐาน 
งบประมาณ : 595,300 บาท (ห๎าแสนเก๎าหมื่นห๎าพันสามร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายเจริญ  ผัดยา   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดา๎นอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 จัดการอบรมถํายทอดความรู๎และฝึกปฏิบัติผลิตขยายสารชีวภัณฑ๑ และศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุม
ศัตรูพืชเมืองหนาวอยํางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถประเมินสถานการณ๑การระบาดศัตรูพืช  
หรือวางแผนการปูองกันก าจดัได๎ โดยน าหลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการใช๎สารชีวภัณฑ๑ระดับ
มาตรฐานที่ผลิตได๎เองไปใช๎ในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผลผลิตและลดต๎นทุนการใช๎สารเคมี เกษตรกร
สามารถตํอยอดกิจกรรมการผลิตสารชีวภัณฑ๑ได๎เมื่อมีการผลิตพืชในฤดูกาลใหมํห รือให๎ผลผลิตรุํนตํอไป  
และสนับสนุนการตรวจรับรองผลผลิตให๎ผํานเกณฑ๑มาตรฐานความปลอดภัยของสินค๎าเกษตร โดยมีเกษตรกร
เข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 100 คน ระหวํางวันที่ 5 – 18 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
อ าเภอแมํแจํม และอ าเภออมก๐อย จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน/การใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรสามารถรับมือกับภัยศัตรูพืชที่ เกิดข้ึนได๎ และการผลิตชีวภัณฑ๑เพื่อใช๎ในการผลิต 
พืชปลอดภัย/อินทรีย๑ เป็นที่ยอมรับวําสามารถใช๎เป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการผลิตได๎  
เมื่อมีการใช๎งานอยํางถูกวิธี เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งยังอนุรักษ๑ความสมดุลของระบบนิเวศทางการเกษตร 
ลดต๎นทุนการผลิตจากการใช๎สารก าจัดศัตรูพืชได๎ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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ผลผลิต 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสํงเสริมและยกระดับการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพฒันาขีดความสามารถของผูป๎ระกอบการด๎านการทอํงเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 2. เพื่อพฒันาศักยภาพในการพฒันาเป็นแหลํงทอํงเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 3. เพื่อสร๎างสรรค๑กจิกรรมในแหลงํทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านบริการสุขภาพ 
งบประมาณ : 817,200 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายคมสัน  ศักดิ์โสภิษฐ๑  ต าแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝมีือแรงงานช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทน ผู๎อ านวยการสถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 พัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถของบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมํให๎มีความ  
เป็นมืออาชีพและได๎มาตรฐานสากล โดยฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาการนวดเพื่อสุขภาพ ดังนี้ 
 1. จัดอบรมหลักสูตร “นวดไทย” จ านวน 150 ช่ัวโมง ให๎กับบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพ จ านวน 
20 คน โดยผู๎ เ ข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร๎อยละ 98 ผู๎ผํานการฝึกอบรมมีศักยภาพ  
พร๎อมปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานและสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ด๎านรายได๎ คิดเป็นร๎อยละ 95 
 2. จัดอบรมหลักสูตร “นวดฝุาเท๎า” จ านวน 60 ช่ัวโมง ให๎กับบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพ จ านวน 
20 คน โดยผู๎ เ ข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร๎อยละ 96 ผู๎ผํานการฝึกอบรมมีศักยภาพ  
พร๎อมปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานและสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ด๎านรายได๎ คิดเป็นร๎อยละ 95 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมพัฒนาต าบลทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ 
งบประมาณ : 5,169,776.39 บาท (ห๎าล๎านหนึ่งแสนหกหมื่นเก๎าพันเจ็ดร๎อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบ 
เก๎าสตางค๑ถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร  ต าแหน่ง : นายอ าเภอดอยสะเก็ด 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. กํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (น้ าพุร๎อนดอยสะเก็ด) บ๎านโปุงสามัคคี หมูํที่ 6 ต าบลปุาเมี่ยง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ 
 2. กํอสร๎างห๎องน้ าคนพิการ บ๎านโปุงสามัคคี  หมูํที่  6 ต าบลปุาเมี่ยง อ า เภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหมํ 
 3. กํอสร๎างหลังคาคลุมสระวํายน้ า บ๎านโปุงสามัคคี หมูํที่ 6 ต าบลปุาเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหมํ 
 4. กํอสร๎างห๎องอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ๎า บ๎านโปุงสามัคคี หมูํที่ 6 ต าบลปุาเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหมํ 
 5. กํอสร๎างห๎องน้ า บ๎านโปุงสามัคคี หมูํที่ 6 ต าบลปุาเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 เกิดการพัฒนาและสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ธรรมชาติเพ่ือยกระดับแหลํงทํองเที่ยว  
ทางธรรมชาติ และสํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวทางเลือกใหมํๆ ทางธรรมชาติ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ๑และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย “มาเชียงใหมํต๎องไป 
นวดไทยล๎านนา” 
งบประมาณ : 3,643,500 บาท (สามล๎านหกแสนสี่หมื่นสามพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายจตุชัย  มณีรัตน๑  ต าแหน่ง : นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ํ
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. จัดกิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษ์เมืองสปาผ่านกิจกรรมการมอบรางวัล Chiang Mai Spa 
Award 
     - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดเกณฑ๑การพจิารณารางวัล Chiang Mai Spa Award 
     - กิจกรรมการประกวดรางวัล Chiang Mai Spa Award 
     - กิจกรรมการประชาสมัพันธ๑เพื่อเสริมภาพลักษ๑และประชาสัมพันธ๑รางวัล Chiang Mai Spa 
Award 
     - การประชุมวิชาการ Key Success : Chiang Mai Spa to world Class  
     - กิจกรรมการสงํเสรมิการเช่ือมโยงความรํวมมอืระหวํางสปาและเครือขําย 
 2. จัดกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย “มาเชียงใหม่ต้องไป
นวดไทยล้านนา” 
     - กิจกรรมการประชาสมัพันธ๑เพื่อสมัครเข๎ารํวมโครงการ 
     - กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย 
     - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการนวดไทยสร๎างสรรค๑สูํการสร๎างมูลคําเพิ่ม 
     - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นทีเ่พื่อพฒันาการนวดไทยสร๎างสรรค๑สูํการสร๎างมลูคําเพิม่ 
     - กิจกรรมการศึกษาดูงานการพัฒนาภาพลักษณ๑และพัฒนารูปแบบบริการนวดไทย 
     - กิจกรรมการประกวดนวดไทยสร๎างสรรค๑สูํการสร๎างมูลคําเพิ่ม Innovative Thai Massage 
Contest 
 3. กิจกรรมการบริหารจัดการและติดตามโครงการ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

  
 

   



 
 48   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหมํ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          

 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือสํงเสริมการขยายตลาดการทํองเที่ยว 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเกิดการเรียนรู๎และเข๎าในในอัตลักษณ๑ ต านาน มรดก คุณคําของวัฒนธรรม อันเป็นทุน
ทางวัฒนธรรมล๎านนา 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด๎านวัฒนธรรมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และรํวมบูรณาการให๎ชุมชน  
เป็นชุมชนทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ๑ เผยแพรํ อัตลักษณ๑ ต านาน มรดกทางวัฒนธรรมล๎านนาให๎เป็นไป 
ในวงกว๎าง 
 4. เพื่อสร๎างมาตรฐานความปลอดภัยในแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5. เพื่อเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมํ 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืน 
งบประมาณ : 8,186,195 บาท (แปดล๎านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร๎อยเก๎าสิบห๎าบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายเสนํห๑  สายเย็นใจ  ต าแหน่ง : วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. การศึกษาองค๑ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 2. การเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศผํานสื่อรูปแบบตํางๆ 
 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู๎วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 4. กิจกรรมชุมชนคุณธรรมสืบสานปณิธานงานวัฒนธรรม 
 5. จัดตั้งแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรม 
 6. กิจกรรมปรับภูมิทัศน๑แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม (อารยสถาปัตย๑) 
 7. กิจกรรมเผยแพรํประชาสัมพันธ๑เส๎นทางทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 8. กิจกรรมประเพณีสักการะกูํเจ๎าหลวง 
 9. การประชาสัมพันธ๑เส๎นทางทํองเที่ยวไหว๎สาพระวัดนามมงคลในงาน Lanna Expo 
 10. มหกรรมวัฒนธรรม สร๎างสรรค๑ล๎านนาด๎วยผญาบรรพชน 
 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสํงเสริมและยกระดับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงสูํระดับสากล 
งบประมาณ : 5,925,952 บาท (ห๎าล๎านเก๎าแสนสองหมื่นห๎าพันเก๎าร๎อยห๎าสิบสองบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : 1. นางปริษา  ปานพรหม ต าแหน่ง : ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ํ
 2. นายศรัณยู  มีทองค า ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัด 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ 
 2. กิจกรรมสํงเสริมอาหารเพ่ือการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “Lanna Cuisine for Cultural 
Tourism” 
 3. กิจกรรมสํงเสริมงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เกิดการอบรมถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎แกํคนรุํนใหมํ เพ่ือให๎องค๑ความรู๎เกิดความยั่งยืน 
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กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมการปรับปรุงเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายกชกร  โง๎วศิริ  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ํ
แนวทางด าเนินโครงการ 
 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อสํงเสริมการขยายตลาดการทํองเที่ยว  โดยการปรับปรุง
เส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน/การใช้ประโยชน์ 
 หนํวยด าเนินการสํงมอบทรัพย๑สินให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎อง ถ่ิน ดูแล บ ารุงรักษา  ให๎อยูํใน 
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎ และเป็นประโยชน๑ตํอประชาชนอยํางยังยืนตํอไป และประชาชนมีความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย๑สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

  
 

ปรับปรงุเส๎นทางสายทางเข๎าวัดถ้ าผาปลํอง ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ  
กว๎าง 5.00 - 5.50 เมตร ระยะทาง 0.860 กิโลเมตร งบประมาณ 2,840,000 บาท 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 2. เพ่ือยกระดับโครงสร๎างพ้ืนฐาน และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหลํงทํองเที่ยว 
ทางวัฒนธรรม 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการปรับปรุงถนนเพ่ือเชื่อมโยงการทํองเที่ยว ระยะที่ 1 
งบประมาณ : 12,024,683 บาท (สิบสองล๎านสองหมื่นสี่พันหกร๎อยแปดสิบสามบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ/ที่ท าการปกครองอ าเภอที่เกี่ยวข๎อง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายศรัณยู  มีทองค า  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางด าเนินโครงการ 
 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิ งธรรมชาติ โดยการปรับปรุงถนนเพ่ือเชื่อมโยง 
การทํองเที่ยว ระยะที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน/การใช้ประโยชน์ 
 หนํวยด าเนินการสํงมอบทรัพย๑สินให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดูแล บ ารุงรักษา ให๎อยูํ ใน  
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎ และเป็นประโยชน๑ตํอประชาชนอยํางยังยืนตํอไป และประชาชนได๎ใช๎ถนน 
ในการขนสํงผลผลิตและมีรายได๎เพ่ิมข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส๎นทางสายดอยแก๎วถึงบ๎านจะนะ (ตํอจากถนนคอนกรีตเดิม 
ชํวงบริเวณทางแยกไปบ๎านดอยแก๎ว) หมูํที่ 12 ต าบลแมํอาย อ าเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ  

ผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 581,900 บาท 
 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 6 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 6.00 เมตร  
ยาว 349.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 733,000 บาท 
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ปรับปรงุถนนลาดยางผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต บริเวณถนนรอบเวียงด๎านทิศใต๎ถึงแยกหัวเวียง  
บ๎านแจํงกูเํรือง หมูํที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ หนา 0.05 เมตร  

มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 7,150 ตารางเมตร งบประมาณ 1,800,000 บาท 
 
 

   
 

ปรับปรงุผิวจราจรแบบ Over Lay ด๎วยแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสาย หมูํ 2 บ๎านมะขามหลวง  
ต าบลมะขามหลวง เช่ือม หมูํ 5 บ๎านมะขุนหวาน ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ  

ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 795 เมตร หรอืมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 3,975 ตารางเมตร  
งบประมาณ 857,000 บาท 

 
 

   
 

ปรับปรงุผิวจราจรแบบ Over Lay ด๎วยแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสาย หมูํ 9 บ๎านดงข้ีเหลก็ ต าบลมะขามหลวง 
อ าเภอสันปุาตอง จงัหวัดเชียงใหมํ เช่ือมหมูํ 6 บ๎านดงปุาซาง ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันปุาตอง  

จังหวัดเชียงใหมํ ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 2,600 ตารางเมตร 
งบประมาณ 514,000 บาท 
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กํอสร๎างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมูํที่ 4 บ๎านกลาง หมูํที่ 5 บ๎านสองแคว ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหลํอ 
จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 660.00 เมตร  

หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 1,650 เมตร งบประมาณ 396,000 บาท 
 
 

   
 

เสริมผิวทางถนนในหมูํบ๎านด๎วยแอสฟัลติกคอนกรีต (OVERLAY) บ๎านเดื่องกใต๎ ซอย 6 ซอย 7 และซอย 1  
หมูํที่ 10 ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 6,216 ตารางเมตร  

หนา 0.05 เมตร จุด 1 ซอย 6 กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร ขยายผิวจราจรมุมเลี้ยว 8 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 ซอย 7 กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 376.00 เมตร จุดที่ 3 ซอย 1 กว๎าง 4.00 เมตร  

ยาว 640.00 เมตร งบประมาณ 1,177,000 บาท 
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กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมการปรับปรุงถนนเพื่อเช่ือมโยงการทํองเที่ยว ระยะที่ 2 
งบประมาณ : 15,280,000 บาท (สิบห๎าล๎านสองแสนแปดหมื่นบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ/ที่ท าการปกครองอ าเภอที่เกี่ยวข๎อง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายศรัณยู  มีทองค า  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางด าเนินโครงการ 
 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยการปรับปรุงถนนเพื่อเช่ือมโยง  
การทํองเที่ยว ระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน/การใช้ประโยชน์ 
 หนํวยด าเนินการสํงมอบทรัพย๑สินให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎อง ถ่ิน ดูแล บ ารุงรักษา ให๎อยูํใน  
สภาพที่สามารถใช๎งานได๎ และเป็นประโยชน๑ตํอประชาชนอยํางยังยืนตํอไป และประชาชนมีความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย๑สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 1 ต าบลโปุงน้ าร๎อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ (บ๎านนายพร- 
บ๎านหนองพนัง) กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 2,541,000 บาท 

 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล บ๎านมํอนปิ่นเหนือ เช่ือมบ๎านทําหัด  
ต าบลโปุงน้ าร๎อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

งบประมาณ 2,035,000 บาท 
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ปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร๑เลย๑) หมูํที่ 6 ต าบลออนกลาง อ าเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 1,080,000 บาท 

 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตต าบลสะเมิงเหนือ สายทางบ๎านปูอก หมูํที่ 5 ต าบลสะเมิงเหนือ 
อ าเภอสะเมิง เชื่อมตํอบ๎านโปุงไคร๎ หมูํที่ 5 ต าบลโปุงแยง อ าเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ  

ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,530,000 บาท 
 
 

   
 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านแมํเหียะ หมูํที่ 2 ต าบลแมํแวน อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหม  
กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 499.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 2,495 ตารางเมตร 

งบประมาณ 985,000 บาท 
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ผลผลติ 
“การพัฒนาด้านสังคม” 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสร๎างเสริมสุขภาวะ ในกลุํมประชากรเสี่ยงและเข๎าถึงยาก 
งบประมาณ : 2,431,800 บาท (สองล๎านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการ Mapping  พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่สร๎างสรรค๑ 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการจัดการพ้ืนที่สร๎างสรรค๑/เสี่ยง 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนาทีมสุขภาพชุมชน 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมบริการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง และคัดกรองโรค/ภัยสุขภาพ 
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมการสร๎างนวัตกรรม ในการ ติดตามผู๎บ าบัดให๎คงอยูํในระบบ 
วัตถุประสงค์ : 1. ประชากรเสี่ยงและเข๎าถึงยากของจังหวัดเชียงใหมํ สามารถเข๎าถึงบริการสุขภาพ 
ด๎วยความเทําเทียม 
 2. ประชากรเสี่ยงและเข๎าถึงยากของจังหวัดเชียงใหมํ มีสุขภาวะที่ดี 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายจตุชัย  มณีรัตน๑  ต าแหน่ง : นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ํ
ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการ Mapping พ้ืนที่เสี่ยง โดยวิธีการค๎นหาและรวบรวมข๎อมูล Site identification และ Site 
validation ในกลุํมพนักงานบริการทางเพศ ชาย/หญิง (FSW, TGSW และ MSW) และชายที่มีเพศสัมพันธ๑ 
กับชาย MSM) ในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ จังหวัดเชียงใหมํ เพ่ือใช๎ข๎อมูลในการคาดประมาณในการวางแผนน า
กลุํมเปูาหมายเข๎าสูํระบบบริการปรึกษา ตรวจคัดกรองเอชไอวี/เอดส๑ โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ มะเร็ง  
ปากมดลูกและศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงฯ จังหวัดเชียงใหมํ 
 2. มีการอบรมให๎ความรู๎ เรื่อง เอชไอวี/เอดส๑ และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑  ในกลุํมประชาชน 
กลุํมเสี่ยงและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ด๎านการปูองกันเอชไอวี/เอดส๑  
และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑  
 3. มีการอบรม/ให๎ความรู๎ เรื่อง เอชไอวี/เอดส๑ และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ ให๎ค าแนะน า/
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน เ พ่ือเสริมสร๎างความรู๎ด๎านการปูองกันเอชไอวี/เอดส๑  
และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ ปูองกันการแพรํกระจายของโรคและลดอัตราการติดเชื้อรายใหมํ พร๎อมทั้ง
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซีและซิฟิลิส  
 4. มีการอบรม/ให๎ความรู๎ เรื่อง เอชไอวี/เอดส๑ และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ สํงเสริม สนับสนุน
ทัศนคติที่ดีในการท างานด๎านเอชไอวี/เอดส๑ แกํเจ๎าหน๎าที่ที่ท างานด๎านเอดส๑ หรือผู๎ที่ เกี่ยวข๎องในการท างาน 
ด๎านเอดส๑ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือลดอคติ ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. ประชาชนจังหวัดเชียงใหมํ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
 2. ประชากรกลุํมเสี่ยงและเข๎าถึงยาก เข๎าถึงบริการสุขภาพ 
 3. กลุํมเปูาหมายได๎รับบริการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง คัดกรองโรคและภัยสุขภาพ 
 4. กลุํมเปูาหมายที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ได๎รับความรู๎และเกิดความตระหนัก  
ในการปูองกันโรค 
 5. กลุํมเปูาหมายที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 6. กลุํมเปูาหมายมีความรู๎ ความเข๎าใจในการปูองกัน ดูแลรักษาโรคฯ และมีทัศนคติที่ดีตํอผู๎ปุวย 
เอชไอวี/เอดส๑ 
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ตัวชี้วัดของโครงการ 
 ประชากรกลุํมเสี่ยง ได๎รับการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง คัดกรองโรคและภัยสุขภาพ ร๎อยละ 80 
ตามเปูาหมาย 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน/การใช้ประโยชน์ 
 1. มีแผนที่ พื้นทีเ่สี่ยง พื้นที่สร๎างสรรค๑ จังหวัดเชียงใหมํ 
 2. มีทีมสุขภาพในระดับอ าเภอและระดับชุมชน 
 3. ประชาชนจังหวัดเชียงใหมํ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี พร๎อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่ชํวยพัฒนา  
ระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสนับสนุน สํงเสริมทัศนคติที่ดีแกํเยาวชนในสถานศึกษา ในเรื่องของการปูองกันโรคติดตํ อ 
ทางเพศสัมพันธ๑และการปูองกันการตั้งครรภ๑ในวัยเรียน   
 2. ควรมีการอบรมให๎ความรู๎แกํนกัเรียน/นักศึกษา อยํางตํอเนื่อง 
 3. ควรสนับสนุน สํงเสริมทัศนคติที่ดีของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตํอผู๎ปุวยเอชไอวี/เอดส๑  
เพื่อลดอคติ ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ 
 4. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ๑ เพือ่พัฒนาศักยภาพและองค๑ความรู๎ใหมํ ในสถานศึกษา 
 5. เน๎นสร๎างความเข๎าใจเรื่องการตีตราและการเลอืกปฏิบัติในทุกระดบั 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการเชียงใหมํสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุและครอบครัวให๎อยูํในสังคมผู๎สูงอายุได๎อยํางมีความสุข 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. เสริมสร๎างความพร๎อมของสังคมในการรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุ 
 3. สร๎างความตระหนักในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
 4. เสริมสร๎างรายได๎และโอกาสทางอาชีพแกํผู๎สูงอายุและครอบครัว 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการแจ๎งเตือนภัยด๎านตํางๆ ในลักษณะองค๑รวมหรือลักษณะ
การสร๎างความสัมพันธ๑ตํอเนื่องกัน 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุ ให๎อยูํในสังคมอยํางเป็นสุข และพัฒนาครอบครัวและ
ชุมชนในการดูแลผู๎สูงอายุ 
งบประมาณ : 1,761,500 บาท (หนึ่งล๎านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางจิราพร เชาวน๑ประยูร ยามาโมโต๎ 
ต าแหน่ง : พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 ๑. จัดประชุมสมัชชาผู๎สูงอายุจังหวัดเชียงใหมํ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้  
รีสอร๑ท เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีผู๎แทนหนํวยงานภาครัฐ องค๑กรผู๎สูงอายุ และผู๎สูงอายุ ทั้ง 25 อ าเภอ 
เข๎ารํวม จ านวน 120 คน 
 ๒. จัดมหกรรมวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน ๒๕6๒ ณ ศูนย๑ประชุม
และแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีผู๎สูงอายุ  
ทั้ง 25 อ าเภอ เข๎ารํวม จ านวน ๗๖๙ คน 
 ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมรู๎ เตรียมพร๎อม กํอนสูงวัย ส าหรับผู๎ปฏิบัติงานหนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จ านวน 5 รุํน เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒4 พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู๎เข๎ารํวม จ านวน 
๕๐๐ คน 
 ๔. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สูงอายุและสมาชิกครอบครัวในชุมชน 
จ านวน 5 รุํน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีผู๎สูงอายุและครอบครัวผู๎สูงอายุ (สามวัย) 
เข๎ารํวม จ านวน ๕๐๐ คน 
 ๕. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอายุสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ ๕ มิติ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน – 
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู๎สูงอายุเข๎ารํวม จ านวน 1,๐31 คน 
 ๖. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการคุ๎มครองทางสังคมส าหรับผู๎สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหมํ แกรนด๑วิว และศูนย๑ประชุมนานชาติ จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีองค๑กร 
และเครือขํายด๎านผู๎สูงอายุเข๎ารํวม จ านวน ๑๐๐ คน 
 ๗. จัดเวทีถอดบทเรียนและบริหารจัดการองค๑ความรู๎ที่ได๎รับจากการด า เนินงาน เมื่อวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร๑ท เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีเจ๎าหน๎าที่องค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น องค๑กร/เครือขํายผู๎สูงอายุ และผู๎สูงอายุ เข๎ารํวม จ านวน ๑๐๐ คน 
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ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ 
งบประมาณ : 1,326,950 บาท (หนึ่งล๎านสามแสนสองหมื่นหกพันเก๎าร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายคมสัน  ศักดิ์โสภิษฐ๑  ต าแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทน ผู๎อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. จัดฝึกอบรมอาชีพ และรายได๎แกํแรงงานกํอนเข๎าสูํวัยเกษียณและแรงงานผู๎สูงอายุรุํนละ 20 คน 
จ านวน 5 รุํน รวม 100 คน 
  - รุํ นที่  1 กลุํ มวิสาหกิจชุมชนสุภิญญ๑ผ๎ าฝู าย ต าบลบ๎านกลาง อ า เภอสันปุ าตอง  
จังหวัดเชียงใหมํ ด าเนินการระหวํางวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ หอประชุมอเนกประสงค๑ กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนสุภิญญ๑ผ๎าฝูาย ต าบลบ๎านกลาง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ หลักสูตรเทคนิคการปักผ๎า 18 ชั่วโมง 
โดยมีผู๎เข๎ารับการอบรม 20 คน 
  - รุํนที่ 2 กลุํมตุ๏กตาผ๎าพ้ืนเมือง ณัฐรดาผ๎าฝูาย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ ด าเนินการ
ระหวํางเดือนวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ กลุํมตุ๏กตา ผ๎าพ้ืนเมือง ณัฐรดาผ๎าฝูาย อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหมํ หลักสูตรการพัฒนาวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ๑ ตุ๏กตาผ๎าพ้ืนเมือง 18 ชั่วโมง โดยมีผู๎เข๎ารับ 
การอบรม 20 คน 
  - รุํนที่ 3 กลุํมหัตถกรรมทอผ๎า ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ ด าเนินการ
ระหวํางวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ กลุํมหัตถกรรมทอผ๎า ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหมํ หลักสูตรการสร๎าง Pattern ระดับ 2 (18 ชั่วโมง) โดยมีผู๎เข๎ารับการอบรม 20 คน 
  - รุํนที่ 4 กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ๑ (หัตถกรรม) อ าเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ 
ด าเนินการระหวํางวันที่  22 -24 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ กลุํมสตรีและเยาวชนสหกรณ๑ (หัตถกรรม)  
อ าเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ หลักสูตรเทคนิคการปักผ๎าและการสร๎าง Pattern เสื้อผ๎า (18 ชั่วโมง)  
โดยมีผู๎เข๎ารับการอบรม 20 คน 
  - รุํนที่ 5 กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมทํองเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหมํ ด าเนินการวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมทํองเที่ยว 
โดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนืออ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อพ้ืนเมืองเย็บด๎วยมือ 
โดยมีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 20 คน 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการลดความเหลื่อมล้ า และเสริมสร๎างความเป็นธรรมทางสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสร๎างการรับรู๎ด๎านกฎหมายด๎านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องให๎กับประชาชน  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 
งบประมาณ : 330,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายไพบลูย๑  เมฆมานะ  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานบังคับคดจีังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสํงเสริมระบบการแพทย๑ฉุกเฉิน ลดการประสบอันตรายที่รุนแรง ประชาชนสามารถ
เข๎าถึงระบบการรักษาพยาบาลอยํางทันทํวงที 
 2. เพื่อสํงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ประชาชนน าไปปฏิบัติ และพัฒนา
หมูํบ๎าน/ชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง 
 3. ประชาชนและแรงงานทั่วไป แรงงานคนพิการ มีโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได๎  
เพิ่มมากขึ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เข๎าถึงหลักประกันสังคม 
 4. ประชาชนและเครือขํายองค๑กร มีความรู๎ ความเข๎าใจด๎านกฎหมาย สามารถปูองกัน 
การหลอกลวง ลดปัญหาด๎านภาระหนี้สิน 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 กิจกรรมสร๎างการรับรู๎ด๎านกฎหมายด๎านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องให๎กับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมํ โดยการอบรมถํายทอดความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมายด๎านการบังคับคดีและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข๎อง จ านวน 1,000 คน ท าให๎ประชาชนในพื้นที่มีวินัยในการใช๎จํายเงิน เพิ่มอ านาจตํอรองกับ  
หนี้นอกระบบ มีภูมิค๎ุมกันให๎ไมํกํอหนี้เพิ่มข้ึน และรํวมสร๎างสังคมปลอดหนี้ได๎ ตามนโยบายและยุทธศาสตร๑
รัฐบาลที่ต๎องสร๎างสังคมให๎คนอยูํดี มีสุข 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎น าชุมชนท๎องถ่ิน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในคดี โจทก๑ จ าเลย ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในคดี 
สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 10 อ าเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ อ าเภอเชียงดาว สะเมิง แมํริม ดอยสะเก็ด สันก าแพง  
หางดง แมํแตง แมํแจํม พร๎าว และกัลยาณิวัฒนา 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสํงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุํมชาติพันธ๑สูํสากลและพ้ืนที่ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชือ่กิจกรรม : กิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุํมชาติพันธุ๑สูํสากลและพ้ืนที่ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
งบประมาณ : 1,021,600 บาท (หนึ่งล๎านสองหมื่นหนึ่งพันหกร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ศูนย๑พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นางสาวชิดชนก  นาคสินุ๑  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการศูนย๑พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง 
จังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดท าแผนแมํบทการอนุรักษ๑และพัฒนาบริเวณเมืองเกําเชียงใหมํ 
 2. เ พ่ือจัดกิจกรรมการมีสํวนรํวมของชาวเชียงใหมํในการอนุรักษ๑และพัฒนาคุณคํา 
ของแหลํงมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหมํสูํการขึ้นทะเบียนมรดกโลก และแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ในการพัฒนา
เมืองมรดกโลกรํวมกับชุมชนและสถาบันการศึกษา 
 3. เพื่อจัดท าสื่อรณรงค๑สร๎างความเข๎าใจในการพัฒนาเมืองเชียงใหมํสูํมรดกโลก 
 4. เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นมรดกโลก 
 5. เพ่ือสํงเสริมให๎กลุํมชาติพันธุ๑ราษฎรบนพ้ืนที่สูงได๎รับการพัฒนาองค๑ความรู๎ และฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
ผลการด าเนินโครงการ 
 ตัวชี้วัด : จ านวนชุมชนที่ได๎รับความรู๎ ทั้ง ๕ ชุมชน ได๎รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุํมชาติพันธุ๑บนพื้นที่สูง 
 ผลผลิต :  
 ๑. กลุํมชาติพันธุ๑ราษฎรบนพ้ืนที่สูงดีรับการพัฒนาองค๑ความรู๎และมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน  
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑สูํสากล จ านวน ๕ ชุมชน 
 ๒. กลุํมชาติพันธุ๑ราษฎรบนพื้นที่สูง มีศักยภาพและแผนฯในการบริหารจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน 
และพัฒนาเชื่อมโยงเป็นเครือขํายการทํองเที่ยวโดยชุมชนชาติพันธุ๑บนพื้นที่สูง จ านวน ๕ ชุมชน 
 ผลลัพธ์ : ชุมชนชาติพันธุ๑ราษฎรบนพ้ืนที่สูง มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อน การทํองเที่ยวโดยชุมชน  
เกิดพ้ืนที่ทอํงเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑ที่โดดเดํน เกิดการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ให๎ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน และเป็นแหลํงทํองเที่ยวใหมํพัฒนาสูํมาตรฐานสากล 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํ 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํ 
งบประมาณ : 17,013,200 บาท (สิบเจ็ดล๎านหนึ่งหมื่นสามพันสองร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายชูชีพ  พงษ๑ไชย  ต าแหน่ง : หัวหน๎าส านักงานจงัหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหมํ  
ให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ๑ทุกพระองค๑ และสามารถ  
ขยายผลลงไปสูํประชาชนในพื้นที่ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎ 
 2. เพื่อเป็นการสร๎างความตระหนักถึงความส าคัญในการน๎อมน าแนวทางตามพระราชด าริฯ  
ในทุกมิติ มาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันของประชาชนในพื้นที่ 
 3. เพื่อสนับสนุน สํงเสริมการด าเนินงานการสนองพระราชด าริฯ และเผยแพรํการด าเนินงาน
ตามพระราชด าริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ 
 4. ประชาชนในพื้นที่มีการน๎อมน าหลักการทรงงานตามพระราชด าริฯ มาใช๎ในการด าเนินชีวิต
และการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน ( Sustainable 
Development) 
 5. เพื่อขยายผลโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมจากพระราชด าริฯ 
 6. เพื่อขยายผลโครงการงานสวนพฤกษ๑ศาสตร๑โรงเรียน 
 7. เพื่อขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริ 
 8. เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภัคดี และการธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย๑ 
 

แนวทางการด าเนินโครงการ 
 จังหวัดเชียงใหมํได๎ด าเนินภารกิจเพื่อสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยได๎บรรจุโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํไว๎เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของจังหวัดเชียงใหมํ  
ตั้งแตํปีงบประมาณ 2560 เป็นต๎นมา พร๎อมมีการก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ ได๎แกํ แตํงตั้งคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหมํ และแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ศูนย๑ประสานงานการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํและคณะท างานขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ได๎มีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จังหวัดเชียงใหมํมากกวํา 17 ล๎านบาท โดยสนับสนุนการด าเนินงานแกํสํวนราชการตํางๆ อาทิ ส านักงาน
จังหวัดเชียงใหมํ  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
จังหวัดเชียงใหมํ ตลอดจนอ าเภอทุกอ าเภอของจังหวัดเชียงใหมํ 
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ผลการด าเนินโครงการ 
 1. กิจกรรมการวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เชียงใหมํ 
 

  
 

 2. กิจกรรมการอบรมเสริมสร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชน และเยาวชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวม  
ในการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหมํ 
 

   
 

 3. กิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลกรณ 
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

 

   
 

 4. การอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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 5. กิจกรรมการสนับสนุนการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในพื้นที่จงัหวัดเชียงใหมํ 
 

   
 

 6. การแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรม/โครงการเดํน 
(Best Practice) จังหวัดเชียงใหมํ 
 

   
 

 7. กิจกรรมศึกษาดูงานการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ต๎นแบบทุกมิติ 
 

   
 

 8. การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ เพื่อการพฒันาเดก็และเยาวชน 
 

   
 

 9. การตรวจติดตามการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหมํ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการกํอสร๎างพิพิธภัณฑ๑ประวัติศาสตร๑ และวีรกรรมของบรรพชนไทย 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกํอสร๎างพิพิธภัณฑ๑ประวัติศาสตร๑ และวีรกรรมของบรรพชนไทย 
งบประมาณ : 10,128,000 บาท (สิบล๎านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล  ต าแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข๎อมูลด๎านประวัติศาสตร๑ และวีรกรรมของบรรพชนไทย 
 ๒. เพ่ือเป็นสถานที่แหํงการศึกษาเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ชาติไทยของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนโดยทั่วไป  
 ๓. เพ่ือเป็นสถานที่รวมใจในการเทิดทูน สรรเสริญ วีรกรรมของพระมหากษัตริย๑และบรรพชน
ของไทย รวมทั้งเป็นสถานที่ แสดงวีรกรรมของเหลําทหารกล๎า ในสมรภูมิตํางๆ ที่ส าคัญอันจะเป็นศูนย๑รวม
จิตใจของเหลําทหารผํานศึกและทหารกองหนุนตํอไป 
 ๔. เพ่ือพัฒนาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ของจังหวัดเชียงใหมํในอนาคต   
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการกํอสร๎างโครงการกํอสร๎างพิพิธภัณฑ๑ประวัติศาสตร๑และวีรกรรมของบรรพชนไทย 
ณ ศูนย๑ประสานงานทหารกองหนุน ทหารผํานศึกและมวลชน มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ต าบลช๎างเผือก  
อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. เป็นที่รวบรวมข๎อมูลด๎านประวัติศาสตร๑ และวีรกรรมของบรรพชนไทย เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวได๎ชม
และศึกษาข๎อมูล เป็นสถานที่ในการจัดแสดงประวัติบูรพมหาพระมหากษัตริย๑และวีรกรรมของบรรพชนไทย 
รวมทั้งประวัติศาสตร๑ของเมืองเชียงใหม ํ
 ๒. เกิดการพัฒนาและศึกษาเรียนรู๎ด๎านประวัติศาสตร๑ท าให๎มีความเข๎าใจถึงความเป็นมาของชาติไทย 
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย เสริมสร๎างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และมีความหวงแหน 
 ๓. เกิดการกระตุ๎นการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ และวัฒนธรรมภายในจังหวัดเชียงใหมํ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการปรับแตํงภูมิทัศน๑รอบพระอนุสาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร๑  บ๎านแจํมหลวง หมูํที่  2 ต าบลแจํมหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  
จังหวัดเชียงใหมํ 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปรับแตํงภูมิทัศน๑รอบพระอนุสาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร๑  บ๎านแจํมหลวง หมูํที่  2 ต าบลแจํมหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  
จังหวัดเชียงใหมํ 
งบประมาณ : 1,690,000 บาท (หนึ่งล๎านหกแสนเก๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกลู   
ต าแหน่ง : วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส  
ราชนครินทร๑  
  2. เป็นสถานที่เคารพสักการะของพี่น๎องประชาชนทั้งในอ าเภอกัลยาณิวัฒนา และผู๎สัญจร
ทั่วไปสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีข้ึน 
ผลการด าเนินโครงการ 
 ปรับแตํงภูมิทัศน๑รอบพระอนุสาวรีย๑สมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ เจ๎าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร๑ บริเวณหน๎าที่วําการอ าเภอกัลยาณิวัฒนา ต าบลแจํมหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมํ 
สถานท่ีด าเนินโครงการ 
 บ๎านแจํมหลวง หมูํที่ 2 ต าบลแจํมหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมํ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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ผลผลิต 
“การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม” 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ๑พลังงานอยํางมีสํวนรํวม 
งบประมาณ : 1,644,516 บาท (หนึ่งล๎านหกแสนสี่หมื่นสี่พันห๎าร๎อยสิบหกบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายช านาญ  กายประสทิธ์ิ  ต าแหน่ง : พลังงานจังหวัดเชียงใหม ํ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพชุมชน เพื่อความคุมการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศ 
 2. เพื่อสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนและชุมชนมีสํวนรํวมในการควบคุมและดูแล แก๎ไขปัญหา  
หมอกควัน 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. คัดเลือกโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอที่มีจดุ Hotspots สูง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 
จ านวน 10 แหํง เพื่อจัดฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านพลังงานทดแทนและอนุรักษ๑พลังงานในสถานศึกษา 
 2. จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานให๎แกํโรงเรียน จ านวน 10 แหํง มีผู๎เข๎ารํวมการอบรมโรงเรียนละ  
15 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมํ วิทยาเขตสะลวง - ข้ีเหล็ก 
 3. สนับสนุนให๎โรงเรียน จ านวน 10 แหํง ได๎จัดท าโครงงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด๎านพลังงาน 
เพื่อลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โลํงแจ๎ง หรือเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หรือโครงงาน  
ด๎านการอนุรักษ๑พลังงานในสถานศึกษา 
 4. จัดกิจกรรมน าเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนแตํละโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวคิด  
ด๎านการจัดการพลังงานในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห๎องประชุมลีลาวดี 1 ศูนย๑ประชุม
และแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมํ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อฟ้ืนฟูและปรับปรุงสภาพความอุดมสมบูรณ๑ของดิน 
 2. เพื่อลดการชะล๎างพังทลายของดิน 
 3. เพื่อเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ดินและน้ า 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าเพ่ือปูองกันการชะล๎างพังทลายของดิน 
งบประมาณ : 970,000 บาท (เก๎าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายถาวร  มีชัย  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
แนวทางด าเนินโครงการ 
 1. จัดระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าเพ่ือปูองกันการชะล๎างพังทลายของดิน  
 2. เผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ดินให๎ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ 
 3. พัฒนาพื้นที่เพ่ือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ๑ของดิน 
ผลการด าเนินโครงการ 
 พ้ืนที่ได๎รับการขยายผลให๎มีการจัดท าระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าตามมาตรการในการอนุรักษ๑ดิน  
และน้ าอยํางเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ท าให๎ดินและน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ ได๎รับการอนุรักษ๑ ลดการชะล๎าง
พังทลายของดิน และพ้ืนที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการอนุรักษ๑ดินและน้ าได๎จัดท าตามมาตรการในการอนุรักษ๑ดิน
และน้ าให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ คิดเป็นร๎อยละ 75 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. จัดท าระบบอนุรักษ๑ดินและน้ า ใน พ้ืนที่ เกษตรกร ท า ให๎ เกษตรกรสามารถดูแลระบบ  
และท าการเกษตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ลดการชะล๎างพังทลายของดิน  
 2. เกษตรกรได๎รับความรู๎เรื่องการจัดท าปุ๋ยหมัก และน าปุ๋ยหมักที่จัดท าไปใช๎ในแปลงเพ่ือปรับปรุง
บ ารุงดิน 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ดินให๎ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ 
งบประมาณ : 991,600 บาท (เก๎าแสนเก๎าหมื่นหนึ่งพันหกร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายสรัชชา สุริยกลุ ณ อยุธยา   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมจังหวัดเชียงใหม ํ
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ดินและน้ าให๎ชุมชนพื้นที่สูง เพื่อเผยแพรํ
ความรู๎ให๎แกํประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 4 พื้นที่ ๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 คน รวม 400 คน 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริมการเพาะหญ๎าแฝกในชุมชนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหมํ เพื่อเผยแพรํ
ความรู๎ในการเพาะหญ๎าแฝกให๎แกํประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 4 พื้นที่  ซึ่งในกิจกรรมนี้  
ได๎สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อใช๎ในการ สาธิตและให๎ผู๎เข๎ารํวมอบรมลงมือปฏิบัติ โดยแตํละพื้นที่มีผู๎เข๎ารํวม
อบรมเปูาหมายจ านวน 4 พื้นที่ๆ ละ 1 วันๆ ละ 100 คน รวม 400 คน 
 3. สนับสนุนการจัดท าแปลงเพาะหญ๎าแฝกในชุมชนพื้นที่สูง โดยสนับสนุนวัสดุการเกษตรให๎แกํ  
พื้นที่เปูาหมายในการจัดท าโรงเพาะหญ๎าแฝกในชุมชน โดยแตํละพื้นที่มีประชาชนเข๎ารํวมจั ดท าโรงเพาะ 
หญ๎าแฝก จ านวน 4 พื้นที่ๆ ละ 20 คน รวม 80 คน ใช๎เวลาในการกํอสร๎าง 10 วัน 
สถานท่ีด าเนินการ 
 - บ๎านปาง หมูํที่ 8 ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จงัหวัดเชียงใหมํ 
 - บ๎านอํางกาน๎อย หมูํที่ 17 ต าบลบ๎านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ 
 - บ๎านห๎วยห๎า หมูํที่ 5 ต าบลน้ าบํอหลวง อ าเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ 
 - บ๎านเมืองกื้ด หมูํที่ 1 ต าบลกื้ดช๎าง อ าเภอแมํแตง จงัหวัดเชียงใหมํ     
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีเพ่ือปรับปรุงความอุดมสมบูรณ๑ของดิน 
งบประมาณ : 469,300 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก๎าพันสามร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายถาวร  มีชัย  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
แนวทางด าเนินกิจกรรม 
 1. สํงเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด 
 2. ประชาสัมพันธ๑การปลูกปอเทืองเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 3. สาธิตการไถกลบปอเทือง 
 4. การจัดท าแปลงตัวอยํางเพ่ือการจัดเก็บเมล็ดพันธุ๑ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 พ้ืนที่การเกษตรได๎รับการปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยพืชปุ๋ยสด และเกษตรกรได๎รับองค๑ความรู๎ 
เรื่องการปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยพืชปุ๋ยสด ท าให๎ดินและน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ ได๎รับการปรับปรุงบ ารุงดิน 
พ้ืนที่เกษตรกรรมได๎รับการปรับปรุงบ ารุงด๎วยการปลูกปอเทือง คิดเป็นร๎อยละ 75 และเกษตรกรได๎รับ 
เมล็ดพันธุ๑ปอเทืองเพ่ือน าไปปรับปรุงบ ารุงดิน คิดเป็นร๎อยละ 75 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เกษตรกรได๎รับเมล็ดปอเทืองเพ่ือน าไปปลูกและท าการไถกลบ  
 2. พื้นที่แปลงเกษตรกรรมได๎รับการปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยปุ๋ยพืชสด 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและพัฒนาแหลํงน้ า 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อฟื้นฟูแหลํงน้ าธรรมชาติสายหลักในลุํมน้ าปิงลุํมน้ ากก ในเขตจังหวัดเชียงใหมํ 
ให๎มีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน ส าหรับใช๎เพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า การประมง ตลอดจนเป็น  
แหลํงน้ าดิบ ส าหรับผลิตเป็นน้ าประปาที่ไมํสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศวิทยา 
 2. เพื่อปรับปรุงแหลํงกักเก็บน้ า ระบบระบายน้ า และระบบผนัน้ าตํางๆ ในพื้นที่ให๎มีประสทิธภิาพ 
ตามศักยภาพลุํมน้ า 
 3. เพื่อปรับปรงุแหลํงน้ าสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาน้ าเสยีคลองแมํขํา 
 4. เพื่อปรับปรงุพัฒนาระบบกระจายน้ าให๎กบัพื้นที่ที่ยงัขาดแคลน 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ าให๎กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน 
งบประมาณ : 14,444,113.24 บาท (สิบสี่ล๎านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค๑ถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : โครงการชลประทานเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายจรินทร๑  คงศรีเจรญิ  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ํ
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 กํอสร๎างสถานีสูบน้ าด๎วยไฟฟูาพร๎อมระบบสํงน้ าบ๎านนากบ (2) ต าบลบ๎านแปะ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหมํ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 มีสถานีสบูน้ าด๎วยไฟฟูาเพิ่มข้ึน 1 แหํง ใหก๎ับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ าในการอปุโภคบริโภคและการเกษตร
มีน้ าใช๎ จ านวน 1,000 ไรํ ประชากรได๎รับประโยชน๑ จ านวน 280 ครัวเรือน 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมฟื้นฟูและสํงเสริมธรรมาภิบาลแกํชุมชนบริเวณคลองแมํขํา 
งบประมาณ : 1,575,600 บาท (หนึ่งล๎านห๎าแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันหกร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแมํขํา ในระดับชุมชน เกิดการบูรณาการรํวมกัน
ระหวํางชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการก าหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหาคลองแมํขําให๎เป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎แกํชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการลุํมน้ าแมํขํา  
และการมีสํวนรํวมของชุมชนในการเก็บขยะ เศษวัชพืชฯลฯ ในชุมชนเปูาหมาย 5 ชุมชน ประชาชนในชุมชน  
มีความรู๎ เกี่ ยวกับการบริหารจัดการลุํมน้ าแมํขํา และอยูํภายใต๎สิ่ งแวดล๎อมที่ดีมีมาตรฐานยิ่ งขึ้น  
และเกิดเครือขํายชุมชนน ารํองในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชนบริเวณคลองแมํขํา 
 3. จัดกิจกรรมการฟ้ืนฟูคลองแมํขําในพ้ืนที่ต๎นน้ า พ้ืนที่กลางน้ า พ้ืนที่ปลายน้ า โดยการมีสํวนรํ วม 
ของชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 4. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการท าอุปกรณ๑ดักจับไขมัน เพ่ือบริหารจัดการในพ้ืนที่ชุมชน  
บริเวณคลองแมํขํา ในชุมชนเปูาหมาย 10 ชุมชน ท าให๎ประชาชนในพ้ืนที่บริเวณคลองแมํขํามีความรู๎  
ในการจัดท าอุปกรณ๑ดักจับไขมันแบบงํายเพ่ือใช๎ในครัวเรือน เกิดการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ชุมชนบริเวณ
คลองแมํขํา 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล๎อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อบรูณาการทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว
ในเขตเมืองเชียงใหม ํ
 2. เพื่อใหเ๎ขตเมืองเชียงใหมํ เป็นเมอืงนําอยูํ นําทํองเที่ยว 
 3. เพื่อสร๎างจิตส านึกและสร๎างความเข๎าใจให๎กับราษฎรในพื้นที่เปูาหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤ ติ  
ให๎ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการเข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถ่ินของตน 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดท าระบบบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวในชุมชน 
งบประมาณ : 3,491,000 บาท (สามล๎านสี่แสนเก๎าหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายสรัชชา สุริยกลุ ณ อยุธยา   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน "สวนปุาประชารัฐ" เพื่อความสุขของคนไทย โดยการจัดซื้อ
กล๎าไม๎เพื่อแจกจํายให๎กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน จ านวน 210 แหํง ในจังหวัดเชียงใหมํ  
 2. สํงเสริมให๎ท๎องถ่ินพัฒนาเครือขํายด๎านสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ให๎แกํรุกขกรในชุมชนด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
 4. จัดเวทีบูรณาการแผนการจัดการต๎นไม๎ใหญํในพื้นที่เมืองเชียงใหมํ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. มีการประชาสัมพันธ๑ในการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้ง 25 อ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหมํ 
 2. ต๎นไม๎ใหญํที่มีอายุ 50 ปี ข้ึนไป ไมํน๎อยกวํา 100 ต๎น ได๎รับการส ารวจ วินิจฉัยเพื่อตรวจสุขภาพ
และความเสี่ยงตํอการโคํนล๎ม พร๎อมทั้งเกิดฐานข๎อมูลในการแก๎ไขเยียวยาให๎มีสุขภาพดี 
 3. เกิดการรํวมมือของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การฟื้นฟู รักษา โดยการมีสํวนรํวม  
ของชุมชน และท๎องถ่ิน ในการฟื้นฟู รักษาต๎นไม๎ใหญํ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมปลูกปุาทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพ่ือประโยชน๑ใช๎สอยด๎วยศาสตร๑พระราชา  
(ปลูกปุา 3 อยําง ประโยชน๑ 4 อยําง) 
งบประมาณ : 1,395,000 บาท (หนึ่งล๎านสามแสนเก๎าหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 1 (เชียงใหมํ) 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายภูมินพศ๑  บุญบันดาร   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 1 (เชียงใหมํ) 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 จัดกิจกรรมปลูกปุาทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพ่ือประโยชน๑ใช๎สอยด๎วยศาสตร๑พระราชา (ปลูกปุา 
3 อยําง ประโยชน๑ 4 อยําง) ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอดอยสะเก็ด แมํริม จอมทอง ดอยเตํา และอมก๐อย 
เป้าหมายโครงการ  
 จ านวนที่ที่ได๎รับการฟ้ืนฟูให๎ประชาชนได๎รับประโยชน๑มากข้ึน จ านวน 250 ไรํ 
ผลผลิต 
 จ านวนที่ที่ได๎รับการฟ้ืนฟูให๎ประชาชนได๎รับประโยชน๑มากข้ึน จ านวน 250 ไรํ 
ผลลัพธ์ 
 พ้ืนที่ปุาในจังหวัดเชียงใหมํยังคงสภาพที่สมบูรณ๑ และพ้ืนที่ปุาไม๎ที่ถูกบุกรุกและมีสภาพที่เสื่อมโทรม
ได๎รับการแก๎ไข 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
 

   
 

   
 
  



รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหมํ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        77 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมจัดต้ังศูนย๑เรียนรู๎ต๎นยางนา ในเขตพื้นที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
งบประมาณ : 3,495,500 บาท (สามล๎านสี่แสนเก๎าหมื่นห๎าพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายสรัชชา สุริยกลุ ณ อยุธยา   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางปูองกัน แก๎ไข และเยียวยาต๎นยางนา ณ เทศบาล 
ต าบลหนองผึ้ง ต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ  โดยมีทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวม 
ในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ ค๎ุมครองสิ่งแวดล๎อมจังห วัดเชียงใหมํ และมีแนวทาง 
ในการปูองกัน แก๎ไข และเยียวยาต๎นยางนา 
 

  
 

 2. จัดกิจกรรมพัฒนาองค๑ความรู๎เกี่ยวกับต๎นยางนาในเขตพื้นที่ค๎ุมครองสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
พื้นที่เปูาหมาย จ านวน 10 พื้นที่ ซึ่งด าเนินการในห๎วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ท าให๎เครือขําย
อาสาสมัครพิทักษ๑ต๎นยางนา ผู๎น าชุมชน ประชาชนทั่วไป มีองค๑ความรู๎เกี่ยวกับต๎นยางนาในเขตพื้นที่ค๎ุมครอง
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ และมีจิตส านึกและสร๎างความเข๎าใจให๎กับราษฎรในพื้นที่เปูาหมาย 
 

  
 

 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ๑เผยแพรํการอนุรักษ๑ต๎นยางนาถนนสายเชียงใหมํ-ล าพูน ท าให๎ประชาชน
ได๎รับความรู๎ เกิดการสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ ค๎ุมครองสิ่งแวดล๎อม  
จังหวัดเชียงใหมํ 
 

  



 
 78   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหมํ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          

 

 
 4. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ๑ต๎นยางนา 
จ านวน 10 พ้ืนที่ ซึ่งด าเนินการในห๎วงเดือนมิถุนายน 2562 กลไกลภาคประชาชนในการขับเคลื่อน 
การอนุรักษ๑ต๎นยางนา เครือขํายต๎นยางนา มีความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงการเข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น และเกิดการบูรณาการ  
ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตพ้ืนที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดเชียงใหมํ 
 

  
 
 5. จัดกิจกรรมสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมในการจัดการต๎นยางนา อยํางยั่งยืน จ านวน 10 พ้ืนที่  
ซึ่งด าเนินการในห๎วงเดือนสิงหาคม 2562 ท าให๎เกิดกระบวนการในการจัดการต๎นยางนาโดยเครือขําย 
ต๎นยางนา ประชาชนเกิดตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในการจัดการต๎นยางนา อยํางยั่งยืน และเกิดการบูรณาการ
ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตพ้ืนที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดเชียงใหมํ 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช๎เทคโนโลยีและการอนุรักษ๑พลังงาน 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสร๎างมูลคําเพิ่มจากเศษขยะเหลือใช๎ ในสถานศึกษา 
งบประมาณ : 1,684,400 บาท (หนึ่งล๎านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายสรัชชา สุริยกลุ ณ อยุธยา   
ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อน๎อมน ากระแสพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ 
มาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑กับชุมชน 
 2. เพื่อจัดท าแผนการแก๎ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ จากของเสียและขยะชุมชน  
ในเขตพื้นที่อยํางมีระบบที่ยั่งยืน 
 3. เพื่อสร๎างรายได๎จากการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการพลังงานจากขยะชุมชน  
และเป็นแหลํงเรียนรู๎การจัดการพลังงานจากขยะชุมชนต๎นแบบ สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  และสร๎างจิตส านึก 
ในการจัดการขยะ อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 4. เพื่อลดการใช๎พลังงานในการขนสํงขยะ และก าจัดขยะในชุมชนอยํางถูกวิธี โดยเพิ่มมูลคํา
ขยะบางสํวนเป็นพลังงานชีวมวล (เช้ือเพลิงอัดแทํงประสิทธิภาพสูง) พลังงานชีวมวล (ก๏าซมูลสัตว๑ เศษอาหาร 
เศษขยะเปียก) บางสํวนเป็นปุ๋ยอินทรีย๑ส าหรับพืชเกษตร อาหารปลา ขยะหอม (น้ าหมักจุลินทรีย๑) ปุ๋ยเรํง
ดอกไม๎ และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไมํมีวันหมดสิ้น และสามารถสร๎างรายได๎ให๎ชุมชนอยํางยั่งยืน 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนและขยายผลการด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 
จ านวน ๒๐ แหํง ระหวํางวันที่ 24 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2562 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล 
ในการจัดการขยะในสถานศึกษาแกํบุคลากร ระหวํางวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหมํ 
ออร๑คิด อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
 ท าให๎บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล และเกิดการ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดต้ังและด าเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามแมํน้ าแมํแตง ต าบลกึ๊ดช๎าง อ าเภอแมํแตง 
จังหวัดเชียงใหมํ 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามแมํน้ าแมํแตง ต าบลกึ๊ดช๎าง อ าเภอแมํแตง 
จังหวัดเชียงใหมํ 
งบประมาณ : 13,994,000 บาท (สิบสามล๎านเก๎าแสนเก๎าหมื่นสี่พันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมํ/อุทยานแหํงชาติห๎วยน้ าดัง/ที่ท าการปกครองอ าเภอแมํแตง 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายกชกร  โง๎วศิริ  ต าแหน่ง : ผู๎อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปูองกันรักษาปุาของเจ๎าหน๎าที่อุทยานแหํงชาติ 
ห๎วยน้ าดัง และอ านวยความสะดวก สร๎างความปลอดภัยแกํ ครู นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ 
  2. เพ่ือสนับสนุนด๎านการทํองเที่ยว และการเรียนรู๎วิถีชุมชน ตลอดจนการศึกษา และ 
การเรียนรู๎ด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมของราษฎรให๎มากข้ึน 
  3. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น เกิดความรํวมมือ 
และกระบวนการมีสํวนรํวมกับอุทยานแหํงชาติมากขึ้น และท าให๎เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 
แนวทางการด าเนินโครงการ 
 กํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข๎ามแมํน้ าแมํแตง ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
พร๎อมทางเท๎ากว๎างข๎างละ 1.00 เมตร พร๎อมกํอสร๎างถนนเชิงลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา 
1,209.00 ตารางเมตร และกํอสร๎างปูองกันการกัดเซาะตลิ่งล าน้ า ความยาวไมํน๎อยกวํา 40.00 เมตร 
สถานที่ด าเนินโครงการ 
 บ๎านปุาข๎าวหลาม หมูํที่ ๗ ต าบลกึ้ดช๎าง อ าเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินงาน 
 ปรับปรุงเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงการทํองเที่ยว ท าให๎มีรายได๎จาก  
การทํองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมํเพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 5 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน/การใช้ประโยชน์ 

เมื่อโครงการแล๎วเสร็จหากมีเหตุให๎ช ารุด บกพรํอง หรือเสียหายเกิดขึ้นภายในก าหนด 2 ปี ผู๎รับจ๎าง  
จะรีบด าเนินการแก๎ไขทันท ี
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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ผลผลติ 
“การรักษาความมั่นคงและความสงบ” 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือควบคุมและลดปัญหายาเสพติดให๎มีความตํอเนื่องและสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 
 2. เพ่ือเสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนในพ้ืนที่การแพรํระบาด 
ของยาเสพติดในเกณฑ๑สูงให๎ประชาชนมีความเชื่อมั่นพึงพอใจตํอการด าเนินการลดและควบคุมปัญหายาเสพติด
ของจังหวัด 
 3. เพื่อน าผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดเข๎าสูํกระบวนการบ าบัดรักษาที่มีมาตรฐานและความเหมาะสม 
 4. มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมประชารัฐเชียงใหมํรํวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 
งบประมาณ : 5,545,500 บาท (ห๎าล๎านห๎าแสนสี่หมื่นห๎าพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายศรัณยู  มีทองค า  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. จัดชุดปฏิบัติการประจ าต าบลปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่ 25 อ าเภอ  
 

  
 

 2. การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
ในระดับพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ 25 อ าเภอ ของจังหวัดเชียงใหมํ 
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 3. สนับสนุนสํงเสริมกิจกรรมคณะกรรมการประชารัฐหมูํบ๎าน/ชุมชนในการด าเนินการจัดกิจกรรม  
เชิงสร๎างสรรค๑ ในพื้นที่ 25 อ าเภอ ของจังหวัดเชียงใหมํ 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมชาวเชียงใหมํสร๎างสรรค๑ รํวมสร๎างสุข สูํการเรียนรู๎ หํางไกลยาเสพติด 
งบประมาณ : 2,829,400 บาท (สองล๎านแปดแสนสองหมื่นเก๎าพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายจตุชัย  มณีรัตน๑  ต าแหน่ง : นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินงาน 
 - เกิดกิจกรรมที่สร๎างสรรค๑ ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหมํ 
 - เกดิกระแสการปลุกจิตส านึกในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในประชาชนทุกกลุํมวัย 
 - มีสถานที่ให๎เยาวชนได๎จัดกิจกรรม ปรับทุกข๑ สร๎างสุข แก๎ปัญหา และพัฒนา EQ ในศูนย๑เพ่ือนใจ  
 TO BE NUMBER ONE ทุกอ าเภอ ภายใต๎ การบริหารของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุน 
จากหนํวยงานและองค๑กรในพื้นที ่
 - เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพ้ืนที่สร๎างสรรค๑ทุกอ าเภอ 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรม 
 - จ านวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร๎อยละ 92  
 - จ านวนศูนย๑เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 119 ศูนย๑ 
 - จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE ต๎นแบบ 12 ชมรม 
 - จ านวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข๎ารํวมกิจกรรม 80,000 คน 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมการบูรณาการคัดกรองผู๎เสพยาเสพติดเชิงรุก 
งบประมาณ : 374,800 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายจตุชัย  มณีรัตน๑  ต าแหน่ง : นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. มีการให๎ความรู๎เรื่องยาเสพติดและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (ยาบ๎า/กัญชา) ในกลุํมนักเรียน 
และกลุํมพนักงานในสถานประกอบการ จ านวน 1,250 คน พร๎อมทั้งได๎มีการให๎ค าแนะน าแบบสั้น ( Brief 
Advice : BA) และสํงตํอเข๎าสูํการบ าบัดในรายที่พบสารเสพติดในปัสสาวะ 
 2. มีการอบรม เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา จ านวน 100 คน เพื่อเสริมสร๎างความรอบรู๎ 
ด๎านยาเสพติดและพัฒนาทักษะในการปูองกันยาเสพติด จ านวน 2 วัน 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
 1. กลุํมเปูาหมายที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดโรค และภัยสุขภาพ ได๎รับความรู๎ และเข๎าถึงบรกิารสุขภาพ 
 2. กลุํมเปูาหมายเกิดความตระหนกัตํอปญัหาโรคและภัยสุขภาพ ที่ส าคัญ 
 3. กลุํมเปูาหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัดของโครงการ 
 ผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดได๎รับการบ าบัดรกัษาฟื้นฟูสมรรถภาพบ าบัดที่มมีาตรฐานและมีความเหมาะสม 
คิดเป็นร๎อยละ 100 ตามเปูาหมาย 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมวางระบบเฝูาระวังและแจ๎งเตือนภัยให๎ประชาชนเข๎าถึง 
งบประมาณ : 4,483,500 บาท (สี่ล๎านสี่แสนแปดหมื่นสามพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายไพรินทร๑  ลิ่มเจริญ   
ต าแหน่ง : หัวหน๎าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 จัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพเครือขํายแจ๎งเตือนและเฝูาระวังในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
จ านวน 5 รุํนๆ ละ 100 คน ดังนี้ 
  รุํนที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ เทศบาลต าบลแมํนะ อ าเภอเชียงดาว  
  รุํนที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ที่วําการอ าเภอฝาง อ าเภอฝาง 
  รุํนที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ที่วําการอ าเภอสะเมิง อ าเภอสะเมิง 
  รุํนที่ 4 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ องค๑การบริหารสํวนต าบลแมํวิน อ าเภอแมํวาง  
  รุํนที่ 5 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ เทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง  
 โดยการประดิษฐ๑เครื่องวัดปริมาณน้ าฝนอยํางงําย หมูํบ๎านละ 1 กระบอก เพ่ือใช๎ในการวัดปริมาณ
น้ าฝน ท าให๎ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนหรือในแหลํงทํองเที่ยวมีความพร๎อมและความปลอดภัยตํอการด ารงชีพ  
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 มิสเตอร๑เตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยขาดแคลนอุปกรณ๑ในการแจ๎งเตือน 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการเชียงใหมํถนนสัญจรปลอดภัย ประชารํวมใจสร๎างวินัยจราจร 
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเฝูาระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ 
งบประมาณ : 1,252,400 บาท (หนึ่งล๎านสองแสนห๎าหมื่นสองพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายไพรินทร๑  ลิม่เจริญ   
ต าแหน่ง : หัวหน๎าส านักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให๎การสัญจรบนถนนของเมืองเชียงใหมเํต็มไปด๎วยความปลอดภัย 
  2. เพื่อลดสถิติการเกิดอบุัติเหตุกํอนทีผ่ลกระทบจากอบุัติเหตุจากการจราจรจะสํงผลกระทบ
ทางลบให๎แกกํารพฒันาเมืองเศรษฐกจิในภาพรวม 
ผลการด าเนินโครงการ  
 1. กิจกรรมสร๎างส านึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร ด๎วยการประชาสัมพันธ๑การจับปรับจริง  
ด๎วยเทคโนโลยี CCTV ด าเนินการในเรื่องการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได๎น า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ กล๎อง CCTV มาชํวยในการตรวจสอบผู๎ขับข่ี โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย 
ของผู๎ขับข่ี และซ๎อนท๎ายรถจักรยานยนต๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ และได๎จัดท าแผํนปูายประชาสัมพั นธ๑ 
การจับปรับจริงด๎วยเทคโนโลยี CCTV ติดตั้งในพื้นที่รอบๆ เมืองเชียงใหมํ และเขตควบคุม บังคับใช๎ 
กฎหมายจราจร เพื่อสร๎างความส านึกในการปฏิบัติตรมกฎจราจร จ านวน 60 ปูาย  
 2. กิจกรรมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่   
โดยการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ในระดับปฏิบัติ 
ในชํวงเทศกาล จ านวน 50 จุดตรวจ และได๎สนับสนุนการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 
ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดสกัด ในระดับชุมชน/หมูํบ๎าน ให๎มีการรณรงค๑การขับข่ีปลอดภัย ในชํวงเทศกาล 
และการกวดขันวินัยจราจร ให๎แกํผู๎ใช๎รถใช๎ถนน ตลอดชํวงเทศกาล เพื่อลดอัตราการสูญเสียทั้งชีวิต  
และทรัพย๑สินจากอุบัติเหตุทางถนน 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 1. การปฏิบัติงานบังคับใช๎กฎหมายเป็นการบังคับโดยใช๎ไม๎แข็งและมักมีภาพสะท๎อนกลับมา 
ทั้งในทางลบและทางบวก การจัดท าปูายประชาสัมพันธ๑ให๎รับรู๎  สามารถชํวยให๎ประชาชนรับรู๎ได๎ถึง  
การปฏิบัติงานของเจ๎าพนักงาน แตํยังกระตุ๎นได๎เฉพาะผู๎ขับข่ีที่ชํางสังเกตุและอํานปูายเทํานั้น อาจท าให๎ 
ไมํทั่วถึงในทุกคนที่ใช๎รถใช๎ถนน 
 2. ความรํวมมือของประชาชนในพื้นที่ ในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะเยาวชน 
ในหมูํบ๎าน/ชุมชน การให๎ผู๎น าในหมูํบ๎าน/ชุมชนเป็นแบบอยํางรํวมทั้ งให๎ เยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวม  
ในการเสนอ ความคิดเห็น และการปลูกฝังวินัยตั้งแตํในระดับเยาวชนสร๎างตัวอยํางโดยผู๎น าในหมูํบ๎าน/  
ชุมชนเอง รวมทั้งรํวมเป็นอาสาสมัครในการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการบูรณาการสร๎างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดนและเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ 
กับประเทศเพ่ือนบ๎านในระดับท๎องถิ่น 
งบประมาณ : 2,205,124 บาท (สองล๎านสองแสนห๎าพันหนึ่งร๎อยยี่สิบสี่บาทถ๎วน) 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู๎น าหมูํบ๎าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม 
เพ่ือให๎ความรู๎และซักซ๎อมความเข๎าใจในการสร๎างความสัมพันธ๑กับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ๑กับประเทศเพ่ือนบ๎าน ด๎านการกีฬาสร๎างความสัมพันธ๑  
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพ่ือน ของ 5 อ าเภอชายแดน 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่อ าเภอชายแดน  
5 อ าเภอ 
กิจกรรมที่  4 :  กิจกรรมการอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน เพ่ือสร๎างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง 
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมสํงเสริมประสิทธิภาพด๎านการขําวโดยกลุํมพลังมวลชนปูองกันและแก๎ไขยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน 
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายศรัณยู  มีทองค า  ต าแหน่ง : ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อการบูรณาการความรํวมมือกับทุกภาคสํวน 
  2. เพ่ือสร๎างองค๑ความรู๎ในการแก๎ไขปัญาด๎านความมั่นคงในแตํ ละพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล  
และหมูํบ๎าน ให๎เกิดการรํวมคิด รํวมท า ซึ่งจะสํงเสริมให๎เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับชุมชน  
เป็นชุมชนเข๎มแข็ง สามารถปกปูองชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได๎ในที่สุด 
  3. เพื่อให๎ผู๎น าชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางมั่นคง 
  4. เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. การพัฒนาศักยภาพผู๎น าหมูํบ๎าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพ่ือให๎ความรู๎  
และซักซ๎อมความเข๎าใจในการสร๎างความสัมพันธ๑กับประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยด าเนินการ จ านวน 2 รุํน ในชํวง
เดอืนมิถุนายน 2562 ณ โรงแรมธาริน เชียงใหมํ อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
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 2. การเช่ือมความสัมพันธ๑กับประเทศเพื่อนบ๎าน ด๎านการกีฬาสร๎างความสัมพันธ๑ และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ 5 อ าเภอชายแดน โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ผู๎น าหมูํบ๎าน คณะกรรมการ และประชาชนในพื้นที่ชายแดน และการจัดกิจกรรม
กีฬาเช่ือมความสัมพันธ๑ระหวํางประชาชน กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน 
 

   
 

 

 3. การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.) ในพื้นที่อ าเภอชายแดน 5 อ าเภอ 
ในชํวงเดือนกรกฎาคม 2562  
 

   
 

 

 4. การอ านวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ  
การรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน เพื่อสร๎างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง โดยการติดตามความคืบหน๎าของโครงการ 
ติดตามการด าเนินงาน พร๎อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนสรุปภาพรวมในการด าเนินงานของกิจกรรม 
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 5. การสํงเสริมประสิทธิภาพด๎านการขําวโดยกลุํมพลังมวลชนปูองกันและแก๎ไขยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน โดยด าเนินการ ในชํวงเดือนมิถุนายน 2562 ณ โรงแรมธาริน เชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
 

   
 

 

ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 
 - เกิดองค๑ความรู๎ในการแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงในแตํละพ้ืนที่อ าเภอ ต าบลและหมูํบ๎าน  
จากการรํวมคิดรํวมท าซึ่งจะสํงเสริมให๎เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข๎มแข็ง” 
 - ราษฎรบริเวณพ้ืนที่ชายแดน ทั้ง 2 ประเทศ ได๎มีความรู๎จักความสามัคคี ได๎แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และมีการแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงโดยหนํวยงานของรัฐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน  
และประชาชนในพื้นท่ี ท าให๎เกิดการแก๎ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปูาหมาย ตามสภาพพ้ืนที่  
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ชื่อโครงการ : โครงการเชียงใหมํปลอดภัย ภายใต๎กลไกประชารัฐ ตามหลักเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา 
วัตถุประสงค์ : 1. จ านวนความเสี่ยงจากความเสียหายจากภัยพิบัติของจงัหวัดเชียงใหมลํดลง 
  2. อัตราการเสียชีวิตจากเหตสุาธารณภัยของประชาชนและนักทํองเที่ยวลดลงจากปทีี่ผํานมา 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมการเตรียมพร๎อมรับมือภัยพิบัติเชิงรุก 
งบประมาณ : 278,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายไพรินทร๑  ลิม่เจริญ   
ต าแหน่ง : หัวหน๎าส านักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 ก าหนดจัดกิจกรรม จ านวน 2 รุํน ระหวํางวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 รุํนละ 1 วัน ณ ฮอไรซั่น 
วิลเลจ แอนด๑ รีสอร๑ท อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีนายอ าเภอและปลัดอ าเภอ จ านวน 25 อ าเภอ 
และผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน จ านวน 210 แหํงๆ ละ 2 คน เข๎ารํวมดังนี้ 
  - รุํนที่ 1 จ านวน 13 อ าเภอประกอบด๎วย อ าเภอเมืองเชียงใหมํ สารภี สันก าแพง หางดง  
สันปุาตอง จอมทอง แมํแจํม อมก๐อย ดอยเตํา แมํวาง แมํออน และสะเมิง 
  - รุํนที่ 2 จ านว 12 อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอสันทราย ดอยสะเก็ด แมํริม แมํแตง พร๎าว 
เชียงดาว ฝาง แมํอาย เวียงแหง ไชยปราการ ดอยหลํอ และกัลยาณิวัฒนา 
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ 
 หนํวยงานระดับท๎องถ่ิน โดยเน๎นผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ให๎มีความพร๎อมในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจัดให๎ความรู๎ในเรื่อง “บทบาทหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย”“การบัญชาการเหตุการณ๑ (Incident Command System : ICS)” 
และแบํงกลุํมฝึกปฏิบัติ“การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน”  
ท าให๎ผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในฐานะผู๎อ านวยการท๎องถ่ิน มีความเข๎าใจ และพร๎อมในการ
ปฏิบัติงานด๎านการจัดการสาธารณภัย การให๎ความชํวยเหลือประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ 
 ผู๎บริหารขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินบางแหํง ยังไมํให๎ความส าคัญกับการอบรมให๎ความรู๎ในครั้งนี้ 
เนื่องจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินอยูํไกล ไมํสะดวกในการเดินทาง และบางแหํงมอบเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน
มาแทน ดังนั้น ควรมีการจัดอบรมให๎ความรู๎แบบเชิงรุก และด าเนินการทีละพื้นที่ เพื่อให๎เกิดความตระหนัก 
และเกิดความรํวมมือจากผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน อยํางแท๎จริง 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสร๎างศักยภาพชุมชนให๎พร๎อมรับมือสาธารณภัย 
งบประมาณ : 546,900 บาท (ห๎าแสนสี่หมื่นหกพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายไพรินทร๑  ลิ่มเจริญ   
ต าแหน่ง : หัวหน๎าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 1. จัดกิจกรรมกิจกรรมหมูํบ๎านเป็นสุขแหลํงทํองเที่ยวปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จ านวน  
2 พ้ืนที่ คือ อ าเภอแมํออนและอ าเภอแมํแตง ระหวํางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด๎านการปูองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา  จ านวน 2 รุํน  
โดยมีนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน รุํนละ 100 คน ดังนี้  
  - รุํนที่ 1 ระหวํางวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสันติสุข อ าเภอดอยหลํอ 
จังหวัดเชียงใหมํ 
  - รุํนที่  2 ระหวํางวันที่  22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม  
อ าเภอดอยหลํอ จังหวัดเชียงใหมํ 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน/การใช้ประโยชน์ 
 1. ประชาชนในพื้นท่ีหมูํบ๎านแหลํงทํองเที่ยวส าคัญของจังหวัดใหมํ มีความพร๎อมในการบริหารจัดการ
ด๎านสาธารณภัย สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปขยายผลเพ่ิมขีดความสามารถให๎คนในชุมชน โดยจัดระบบ  
องค๑ความรู๎/ภูมิปัญญาชาวบ๎านที่มีอยูํแล๎วในชุมชน และเพ่ิมทักษะโดยการฝึกปฏิบัติให๎แกํคนในชุมชน สามารถ
จัดการรับมือภัยพิบัติได๎โดยตนเอง โดยใช๎คนในชุมชนให๎เข๎ามามีบทบาท 
 2. สถานศึกษา สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ ไปขยายผล และตํอยอด สูํบุคลากร และนักเรียน 
ภายในโรงเรียนได๎ สามารถมีทักษะในเรื่องการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย การจัดท าแผนเพ่ือเตรียมความพร๎อม  
ในการรับมือกับภัยพิบัติด๎านอ่ืนๆ ตํอไป 
ปัญหาและอุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ 
 ผู๎ เข๎ารํวมกิจกรรมยังมีความสนใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมน๎อย ท าให๎สํวนราชการต๎องเข๎าไป 
เป็นหนํวยประสานงานในการเชิญชวนเพ่ือเข๎ารํวมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมให๎ความความรู๎ในสถานศึกษา  
ที่ยังไมํทั่วถึง 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมสงเคราะห๑และฟื้นฟูให๎ดีและปลอดภัยกวําเดิม 
งบประมาณ : 117,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : นายไพรินทร๑  ลิม่เจริญ   
ต าแหน่ง : หัวหน๎าส านักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมํ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 จัดกิจกรรมสร๎างความเข๎าใจระบบการด าเนินงานให๎ความชํวยเหลือประชาชนกลไกประชา รัฐ  
ตามหลักเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา เมื่อวันศุกร๑ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห๎องทิพย๑พิมาน โรงแรมเชียงใหมํ 
แกรนด๑วิว อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ โดยได๎รับความอนุเคราะห๑จากกรมบัญชีกลาง กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถ่ิน สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให๎ความรู๎  
แกํกลุํมเปูาหมาย ซึ่งได๎แกํ คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด/อ าเภอ (ก.ช.ภ.จ./
ก.ช.ภ.อ.) ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ส านักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยสาขา และเจ๎าหน๎าที่ของสํวนราชการอื่น รวม 150 คน 
การบริหารจัดการทรัพยส์ิน/การใช้ประโยชน์ 
 คณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด/อ าเภอ (ก.ช.ภ.จ./ก.ช.ภ.อ.) 
ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ส านักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสาขา และผู๎มีอ านาจตามกฎหมายสามารถน าความรู๎ที่ ได๎รับไปปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง  
และสร๎างความเข๎าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ปัญหาและอุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ 
 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีน๎อย การศึกษาในเรื่องกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงมีจ านวนมาก 
การซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ระหวํางสํวนกลาง และสํวนท๎องถ่ินจึงมีเวลาไมํเพียงพอ ตํอความต๎องการ
ของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม และเนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานที่จ ากัด ท าให๎ไมํสามารถให๎ความรู๎กระจาย
ไปสูํในระดับท๎องถ่ินได๎ ควรให๎มีการประชุมช้ีแจงจากสํวนกลางไปสูํระดับท๎องถ่ินด๎วย 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (Final Report) 
 

ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านการค๎ามนุษย๑และแรงงานตํางด๎าว 
หน่วยด าเนินการ : ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ 
หัวหน้าส่วนราชการ : พลต ารวจตรี พิเชษฐ๑ จีระนันตสิน  ต าแหน่ง : ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ 
 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการอบรมนักเรียนนักศึกษาให๎มีความรู๎และรํวมกันแก๎ไขปูองกันภัยจากการค๎ามนุษย๑ 
งบประมาณ : 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ๎วน) 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับปัญหาการค๎ามนุษย๑และรูปแบบ
การเกิดอาชญากรรมตลอดจนแนวทางการปูองกันซึ่งอาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบตัว จะได๎น าไปถํายทอด
ให๎ผู๎ปกครอง และประชาชนทั่วไปได๎รับทราบ อีกทั้งยังเป็นเตรียมการระวังปูองกันภัยอันตรายมิให๎เกิดขึ้น 
แกํตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 2. เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโดยระดมความคิด 
เพ่ือผลักดันให๎การด าเนินการเกี่ยวกับการแก๎ปัญหาที่เกิดกับเด็ก เยาวชน และสตรี เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเป็นการเสริมสร๎างทัศนคติที่ดี ความเชื่อมั่น ศรัทธา ไว๎วางใจ และความเข๎าใจอันดี 
ระหวํางข๎าราชการต ารวจ นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย๑ 
 4. เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎รู๎จักหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตํ างๆ ซึ่งมีบทบาท 
ในการให๎การสงเคราะห๑ค๎ุมครอง ปรึกษา หรือชํวยเหลือผู๎ได๎รับความเดือดร๎อนตํางๆ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ
การค๎ามนุษย๑ 
 5. เพ่ือเป็นการสร๎างภาคีเครือขําย แนวรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ในสังคม 
ในระดับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมํให๎เข๎มแข็ง 
ผลการด าเนินโครงการ 
 จัดอบรมนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ ให๎มีความรู๎และรํวมกันแก๎ไขปูองกันภัย 
จากการค๎ามนุษย๑ จ านวน 3 รุํนๆ ละ 90 คน รวม 270 คน ระหวํางวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562  
ณ ห๎องราชาวดี โรงแรมคุ๎มภูค า ถนนชลประทาน ต าบลช๎างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการคดีค๎ามนุษย๑ให๎กับข๎าราชการต ารวจ  
ช้ันสัญญาบัตร หัวหน๎างานสืบสวนสอบสวน 
งบประมาณ : 328,000 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให๎การบริหารจัดการคดีค๎ามนุษย๑ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องหลายฉบับ และมีวิธีปฏิบัติ  
ที่แตกตํางกัน มีการด าเนินคดีทั้งด๎านการสืบสวน การสอบสวน การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานในคดี 
และการบังคับใช๎กฎหมายให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค๑ความรู๎ ให๎แกํบุคลากรของหนํวยงานต ารวจภูธร 
จังหวัดเชียงใหมํซึ่งเป็นผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการคดีค๎ามนุษย๑ 
  3. เพื่อด าเนินงานในด๎านการแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย๑เป็นไปตามยุทธศาสตร๑ แผนงานของ
จังหวัดเชียงใหมํ และส านักงานต ารวจแหํงชาติ ให๎บรรลุผลส าเร็จ  
ผลการด าเนินโครงการ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการคดีค๎ามนุษย๑ให๎กับข๎าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร  
หัวหน๎างานสืบสวนสอบสวน จ านวน 60 คน ระหวํางวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 ณ ห๎องศรีนคร  
โรงแรมคุ๎มภูค า ถนนชลประทาน ต าบลช๎างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 
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 ภาคผนวก 
  



รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหมํ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        97 
 

 
 

ประมวลภาพ 

จังหวัดเชียงใหมํได๎ก าหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช๎งานโปรแกรมระบบติดตาม
ประเมินผล” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑ อาคารหอสมุด ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา จังหวัดเชียงใหมํ โดยมีกลุํมผู๎ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข๎อง เข๎ารับการฝึกอบรม ดังกลําว 
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