แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ. 2566 - 2570)

สารบัญ
องค์ประกอบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
1. บทสรุปผูบ้ ริหาร (สาระสาคัญของแผน)
2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัด
3. สาระสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
3.1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
3.1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดฝนช่วงที่ผ่านมา
3.2 ประเด็นการพัฒนา
3.2.1 บทวิเคราะห์
1) การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ
2) ภาพรวมสภาวการณ์การพัฒนา
3) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ TOWS Matrix
3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
3.2.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
3.2.4 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุน่ ควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
3.2.5 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor)
ด้วย Generic VC ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มภารกิจเพื่อการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
3.2.6 แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ [แบบ จ.๑ (กรณีจังหวัด] จังหวัดเชียงใหม่
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) [แบบ จ.1-1 (กรณีจังหวัด)]
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สารบัญ
3.3 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ภาคผนวก ข สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
ภาคผนวก ค รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2564

องค์ประกอบแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

บทสรุปผู้บริหาร
(สาระสาคัญของแผน)

1

บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2
ก าหนดให้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด สามารถยื่ น ค าขอจั ด ตั้ ง งบประมาณและให้ ถื อ ว่ า จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยให้จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อ แก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับเป็นแผนเดียว (One Plan) และสอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพ
โอกาส และความต้องการของพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 12.57 ล้านไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ
2 ของประเทศ มี ป ระชากร 1.785,791 คน 840,721 ครั ว เรื อ น โดยจั ง หวั ด มี ศั ก ยภาพในหลายด้ า น
ที่ส่งผลให้มีความโดนเด่น อาทิ เส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ
สถาบันการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม
และสุ ข ภาพ สิ น ค้ า ทางการเกษตร พื ช ผั ก ผลไม้ เมื อ งหนาวที่ โ ดดเด่ น และมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน รวมทั้ ง
มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี ประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนา ที่จะสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ” (City of Life and Prosperity) เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองที่ให้ความสุข
และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก ภายใต้การพัฒนา
อย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ครอบคลุ ม การพั ฒ นาด้ า น
การท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชน
มีความมั่นคงปลอดภัย และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ น แนวทางในการพัฒ นา และขับ เคลื่ อนไปสู่ เป้าหมายภายใต้ 5 ประเด็นการพัฒ นา คือ (1) การส่ งเสริ ม
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว เน้ น คุ ณ ค่ า ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น
(2) การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
(3) การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation)
และการพัฒ นาอย่ างยั่ งยื น (SDGs) (4) การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่ว นร่วม และ (5) การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาสั ง คม เพื่ อ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นแต่ ล ะมิ ติ ก ารพั ฒ นา ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ในการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป
จังหวัดเชียงใหม่
กันยายน 2564

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
และสรุปสาระสาคัญ
ของแผนพัฒนาจังหวัด



ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ
ความมั่นคง
การพัฒนาและเสริมสร้าง
การสร้างโอกาสและความเสมอภาค การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ในการแข่งขัน
ศักยภาพมนุษย์
ทางสังคม
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• เป้าหมาย บ้านเมืองมีความ
• เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีด
มั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ • เป้ า หมาย คนไทยเป็ น คนดี • เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และ • เ ป้ า ห ม า ย อนุ รั ก ษ์ แ ล ะ รั ก ษา
ความสามารถในการแข่งขัน • ประเด็นการรักษาความสงบ คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ใ น ทุ ก มิ ติ / ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สูงขึ้น
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชน และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
ภายในประเทศ
• ประเด็นสร้างความหลากหลาย • การป้องกันและแก้ไขปัญหา • ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วง
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง อย่ า งยั่ ง ยื น มี ส มดุ ล / ฟื้ น ฟู แ ละ
ด้านการท่องเที่ยว
และการจั ด การตนเองเพื่ อ สร้ า ง สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ ีผลกระทบต่อความมั่นคง ช่วงชีวิต
• ประเด็ น การเกษตรสร้ า ง
สังคมคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
มูลค่า และอุตสาหกรรมและ
• ประเด็ น การลดความเหลื่ อ มล้ า ท า ง ล บ จ า ก ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม
บริการแห่งอนาคต
เศรษฐกิจของประเทศ/ ใช้ประโยชน์
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
แผน
• ประเด็ น การเสริ ม สร้ า งพลั ง ทาง แ ล ะ ส ร้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต บ น ฐ า น
ระดับ 1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังคม
• ประเด็ น การเพิ่ ม ชี ด ความสามารถ ให้ ส มดุ ล ภายในขี ด ความสามารถ
ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา ของระบบนิเวศ
การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง • ประเด็นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
• ประเด็นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บ นสั งค ม ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สภาพ
ภูมิอากาศ
• ประเด็ น พั ฒ นาความมั่ น คงน้ า
พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

2

แผน
ระดับ 2

•

•

•

•

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การท่องเที่ยว
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(2) ความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น
แผนย่อยการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- เป้าหมายแผนย่อย (1) รายได้จาก
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละ
วั ฒ นธรรมเพิ่ ม ขึ้ น (2) เมื อ งและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
(3) สิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
- เป้าหมายแผนย่อย (1) รายได้จาก
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ เยอะขึ้ น
(2) การเป็นจุดหมายปลายทางในการ
จัดการประชุมนานาชาติของไทย
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย
- เป้าหมายแผนย่อย (1) รายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
แ ล ะ แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย เ พิ่ ม ขึ้ น
(2) อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยว
เ ชิ ง สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(3) สถานประกอบการด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
• แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
- เป้าหมายแผนย่อย พื้นที่สีเขียว
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เป้าหมายแผนย่อย (1) คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
(2) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอย
ติ ด เชื้ อ ของเสี ย อั น ตรายสารเคมี
ในภาคการเกษตรและการ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• แผนย่อยการยกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
- เป้ า หมายแผนย่ อ ย คนไทยมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
พึ ง ประสงค์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การบริหารจัดการน้า
ทั้งระบบ
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
แ ม่ น้ า ล า ค ล อ ง แ ล ะ แ ห ล่ ง น้ า
ธรรมชาติ ไ ด้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
สภาพให้มีระบนิเวศที่ดี
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1
เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้
ตามเป้าหมาย

•

•

•

•

•

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 2
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 3
การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 4
การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการค้ า
และการลงทุนของไทยในภูมิภาค
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 5
การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็น
พลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(1) เศรษฐกิ จ ขยายตั ว อย่ า งมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
(2) การสร้ า งความเข้ ม แข็ งให้
เศรษฐกิจรายสาขา
• แนวทางการพัฒนา
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม
(2) การเสริ ม สร้ า งและพั ฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ
• ยุ ท ธศาสตร์ การเติ บ โตที่ เ ป็ น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(1) รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร
ธรรมชาติ
(2) สร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ
(3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
จากภั ย พิ บั ติ ความสู ญ เสี ย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก
สาธารณภัยลดลง

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ ๔ จัดระบบการบริหาร
จัดการชายแดนเพื่อป้องกัน
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ข้ า ม
พรมแดน
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ ๕ สร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพ
การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
ภัยคุกคามข้ามชาติ
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ ๘ เ ส ริ ม สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง และภู มิ คุ้ ม กั น
ความมั่นคงภายใน
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ 19 รั ก ษาความมั่ น คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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• แผนย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟู

แม่น้าลาคลองและแหล่งน้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ
- เป้าหมายแผนย่อย แม่น้าลาคลอง
และแหล่งน้าธรรมชาติ ทั่วประเทศ
มี ร ะบบนิ เ วศและทั ศ นี ย ภาพที่ ดี
มีคุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญาและคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
• แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุ
- เป้ า หมายแผนย่ อ ย ผู้ สู ง อายุ
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ มี ค วามมั่ น คงใน
ชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้
พั ฒ นาตลอดชี วิ ต มี ส่ ว นรวมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความ
เป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะและการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

• แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ภูมิภาค
- เป้าหมายแผนย่อย ประเทศไทย
เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
• แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการ
ท่องเที่ยว
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
(2) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน
ดีขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเกษตร
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
(2) ผลผลิ ต ภาพการผลิ ต ของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยเกษตรปลอดภัย
• เป้าหมายแผนย่อย
(1) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น
(2) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของ
ไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ
ความปลอดภั ย และคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการสูงขึ้น
• แผนย่อยเกษตรชีวภาพ
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(2) วิ ส าหกิ จ การเกษตรจากฐาน
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
จัดตั้งทุกตาบลเพิ่มขึ้น

(1) การรั ก ษาฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ สร้างสมดุลของการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) แก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(3) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) บริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(5) การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
• ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน
• เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(1) ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ
(2) สั ง คมมี ค วามสมานฉั น ท์
ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนใน
ชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สั น ติ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(3) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์
และความร่ ว มมื อ ด้ า นความ
มั่ น คงในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย น มิ ต รประเทศ และ
นานาประเทศในการป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกั บ การรั ก ษาผลประโยชน์
ของชาติ

• แนวทางการพัฒนา
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- เป้าหมายแผนย่อย สินค้าเกษตร
แปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมลู ค่าเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ จ ากเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ / อั จ ฉริ ย ะมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น
(2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
• แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
(2) สถาบั น เกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย)
ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
ผู้ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ เป็ น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
• แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้น
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

• แผนย่อยเกษตรแปรรูป

•

•

•

•

- เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมี
ความรอบรูด้ ้านสุขภาวะสามารถูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพ
ดีสูงขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น พลังทางสังคม
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่ อ ยการรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย
เชิงรุก
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่า งมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น
(2) ผู้ สู ง อายุ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
แผนย่อยการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ห ลั ก ป ร ะ กั นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
- เป้าหมายแผนย่อย คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสและ
กลุ่ ม เปราะบางได้ รั บ การคุ้ ม ครอง
และหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(๒ ) กา ร พั ฒ นา เ ส ริ มสร้ า ง
ศั ก ยภาพการป้ อ งกั น ประเทศ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการ
รั บ มื อ ภั ย คุ ก คามทั้ ง การทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่ า งประเทศด้ า นความมั่ น คง
เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิ ต รประเทศเพื่ อ ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและการ
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

• แนวทางการพัฒนา
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•

•

•

•

(2) ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น
แผนย่ อ ยการสร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง
ตลาด
- เป้าหมายแผนย่อย
(1) มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น
(2) ความสามารถในการแข็งขันด้าน
การค้าระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยดีขึ้น
(3) การขยายตั ว การส่ ง ออกของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มขึ้น
แผนย่อยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่
- เป้าหมายแผนย่อย
อั น ดั บ นโยบายของภาครั ฐ ที่ มี ต่ อ
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการ
สนั บ สนุ นและความสอดคล้องของ
นโยบายดีขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและต่อเนื่อง
แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
- เป้าหมายแผนย่อย ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น

• แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม
- เป้าหมายแผนย่อย มีระบบและ
กลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความมั่นคง
• เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ
(1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุก
มิติและทุกระดับเพิ่มขึ้น
(2) ประชาชนอยู่ ดี กิ น ดี และ
มีความสุขดีขึ้น
• แผนย่อยการรักษาความสงบ
ภายในประเทศ
- เป้าหมายแผนย่อย
ประชาชนมี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
• แผนย่ อ ยการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- เป้าหมายแผนย่อย ปัญหาความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไข
จนไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห าร
และพัฒนาประเทศ
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1. การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2. การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า 3. การยกระดับการค้าการลงทุนบน 4. การจั ด การเชิ ง รุ ก ในปั ญ หา 5. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ
ฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
เน้ น คุ ณ ค่ า ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ตาม เกษตรแปรรู ป มู ล ค่ า สู ง และ
ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
เมื อ งน่ า อยู่ มี ค วามปลอดภั ย
สถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นวั ต กรรมอาหารแห่ งอนาคต
(Creative Economy) นวั ต กรรม
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
เ พื่ อ คุ ณ ภ า พชี วิ ต ที่ ดี ข อ ง
ท้องถิ่น
ภายใต้ BCG Model
(Innovation) และการพัฒนาอย่าง
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ประชาชน
ยั่งยืน (SDGs)



1. การส่ งเสริมและพั ฒ นาศักยภาพ ๑. การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า 1. พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม 1. การแก้ไขปัญหาฝุ่น ควัน (PM2.5) 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
โครงสร้า งพื้น ฐานและสิ่งอานวย 2. การส่ ง เสริ ม เกษตรแปรรู ป
เป้าหมาย
เชิงรุกแบบบูรณาการ
ทุ ก ช่ ว งวั ย กลุ่ ม เปราะบาง
แผนงาน
ความสะดวกทางการท่ อ งเที่ ย ว มูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหาร 2 . ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น ๒. การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และรั ก ษา
และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
และบริการ
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
ผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
มีคณ
ุ ภาพ
ในภาคธุรกิจ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ประเด็น
การ
พัฒนา
จังหวัด

สาระ
สาคัญ
แผน
พัฒนา
จังหวัด

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity)
1. เศรษฐกิจสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชากรมีรายได้
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่
1.1 อัตราการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ต่อปี
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)
1.2 รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
1.3 อัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1 ต่อปี
2. สังคมน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2.2 จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
2.3 จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3.1 ค่าเฉลีย่ รายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงร้อยละ 0.5 มคก./ลบ.ม. ต่อปี
3.2 จานวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่
3.3 ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี



แผนพัฒนาภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ
แผน
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ระดับ 3
ยุทธศาสตร์ ด้านยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ยุทธศาสตร์ ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน
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1. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
โครงสร้า งพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
2. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร มก า ร
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
3 . โ ครงก า รส่ ง เสริ ม แ ละ พั ฒ นา ก า ร
โครงการ
ประชาสัมพันธ์แ ละการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
สาคัญ
ท้องถิ่น

1. โครงการพั ฒ นาการผลิ ต สมุ น ไพร
คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการยกระดับ เกษตรกรให้ เป็น
ผู้ ป ระกอบการเกษตรสมั ย ใหม่ ที่ มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการตลอด
โซ่อุปทาน
3. โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโด
คุ ณ ภาพ ภายใต้ โ ครงการเกษตร
วิชญา
4. โครงการขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ประมงโดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มแบบ
ยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น
เชียงใหม่

1. โครงการการสร้ า งทั ก ษะเชิ ง ลึ ก การ
ปลูก พืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัล
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ เกษตรอุ ต สาหกรรม
(Deep learning on vertical farming
and digital Agro business)
2. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้ BCG
Model สาหรับผู้ประกอบการ้านอาหาร
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19
3. โครงการส่งเสริมการตลาดอาหารแห่ ง
อนาคต (F4 Project : Feature Food
Fair and Festival)
4. โครงการ Chiang Mai Coffee Festival
เทศกาลกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการเชี ย งใหม่ บลู ม ส์ เทศกาล
เชียงใหม่เบิกบาน" (Chiang Mai Blooms)







3. การพัฒนาระบบนิเวศและกลไก
การผลักดันการค้าการลงทุ น ใน
พื้นที่

2. การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร
ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
3. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒนา กา ร
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการตลาด
ทางการท่องเที่ยวและบริการ

1. โครงการแก้ ไ ขปั ญหาฝุ่ น ควัน (PM2.5)
เชิงรุกแบบบูรณาการ
2. โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
3. โครงการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และรั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4. โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้า



ด้านสังคม
1. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้ สู ง อายุ เ ชี ย งใหม่ สู่ สั ง คมสู ง วั ย
อย่างมีคุณภาพ
2. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ครัวเรือนยากจน
3. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการดูแ ลผู้สูงอายุ ข อง
นั ก เ รี ย น เ พื่ อ ก า ร ต่ อ ย อ ด สู่
นวัตกรรม แพลตฟอร์มการดูแ ล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อ
ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ น าร่ อ งจั ง หวั ด
เชียงใหม่
4. โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกัน
ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว ตาย จั ง หวั ด
เชียงใหม่



2. ลดความเหลื่อมล้าของสังคม
ต า ม แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพี ย ง และขั บ เคลื่ อ น
โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ และพระราช
ปณิธาน
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า น
ความมั่ น คงภายใน และ
มั่ น คงชายแดน โดยบู ร ณา
การความร่วมมือทุกภาคส่วน
รองรับปัญหาภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ
4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย และ
ความปลอดภัยทางถนนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
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6. โครงการส่ง เสริ มการผลิต และการ
แปรรู ป สมุ น ไพรเมื อ งหนาวที่ มี
ศั ก ย ภ า พ บ น พื้ น ที่ สู ง จั ง ห วั ด
เชียงใหม่
7. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า เกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอั จ ฉริยะ ตามแนวทาง BCG
จังหวัดเชียงใหม่
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูก
พืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย บนพื้นที่
สูงในจังหวัดเชียงใหม่
9. โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ใน
พื้ น ที่ โ ครงก า รอั นเนื่ อ งมา จาก
พระราชดาริ
10. โครงการยกระดั บ กระบวนการ
ผลิ ต /แปรรู ป ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพเพิ่ม
มูลค่า สร้า งรายได้ห มุนเวียน โดย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
11. โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตร
ด้ ว ยองค์ ค วามรู้ และนวั ต กรรม
ภายใต้แนวคิด BCG Model
12. โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร
สู่อุ ตสาหกรรมอาหาร (Northern
Thailand food valley – farm to
table project)
13. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ าหาร
มู ล ค่ า สู ง เพื่ อ ตอ บ โ จ ทย์ ค วาม
ต้องการในตลาดระดับสากล
14. โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ
ด้า นการตลาดในธุรกิจ การเกษตร
และอาหาร

6. โครงการเทศกาลล้านนาฟ้า ลมหายใจ
เดียวกัน (Lanna Breeze Festival)
7. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและ
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ใ น มิ ติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สร้างสรรค์เชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่ลงทุน
ด้า นการพัฒนาและเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หลักของประเทศอย่างยั่งยืน
(Chiang Mai Herb health & Wellness
Economic Creative)
8. โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
นวั ต กรรมสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
เชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven
Economy)
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท่อ งเที่ย วชุมชนในเรื่อ งการตลาด
ออนไลน์ โดยน้ อ มน าศาสตร์ ข อง
พระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
10. โครงการสร้ า งแรงงานฝี มื อ ด้ า น
บริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. โครงการสร้ า งก าไรสู่ ชุ ม ชนด้ ว ย
เทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)
12. โครงการส่งเสริมและยกระดับ ทักษะ
การเขี ย นโปรแกรมของนั ก เรี ย น
,นั ก ศึ ก ษา พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(Upskill and Reskill )
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนากาลังคน
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล ข อ ง ค น
ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
14. โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่
มู ล ค่ า สู ง Chiang Mai Tripple S
(Startup Sandbox Supporting)
15. โครงการยกระดับการขับเคลื่อนพัฒนา
บุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์มุ่งสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนด้วยทุนวัฒนธรรม
เชื่ อ มโยงนวั ต กรรม (Upskill TEIW
(เที่ ย ว) team to Great Value and
Sustainable Chiang- MICE) TEIW :
Travel / Eco / Innovation / Worker

6. โครงการขั บ เคลื่อ นและขยายผล
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
ด้านความมั่นคง
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ
ความยั่งยืน
2. โครงการเด็ ก และเยาวชนร่ ว ม
สร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด
3. โครงการบู ร ณาการสร้ า งความ
มั่ น ค ง ใ น พื้ น ที่ ช า ย แ ดนแ ละ
เสริ ม สร้ า งคว า มสั ม พั น ธ์ กั บ
ป ระ เทศเพื่ อ นบ้ านในระดั บ
ท้องถิ่น
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงภายในเพื่อสร้างความ
มั่ น คงปลอดภั ย และความมั่นใจ
ของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
5. โครงการเสริ ม สร้ า งภูมิ คุ้ ม กันใน
ก า ร จั ด ก า ร ส า ธ า ร ณ ภั ย แ ก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. โครงการส่งเสริม ความปลอดภั ย
ทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาว
เชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
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16. โครงการยกระดับขีดความสามารถใน
การส่งออกสินค้าศักยภาพกลุ่ม SMEs
และวิสาหกิจชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
17. โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม
E- Marketplace จั งห วั ดเชี ยงใหม่
(Chiang Mai E-Marketplace Platform)
18. โ ครงก า รส่ ง เสริ ม ตลา ดเชิ ง รุ ก
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง ห วั ด ( Chiang Mai
Brand) สินค้า สิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์
และสิ น ค้ า เชิ ง สร้ า งสรรค์ จั ง หวั ด
เชียงใหม่
19. โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบ
ออนไลน์เสมือนจริง
20. โครงการการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับ
ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ (New Normal) ต่ อ สู้
วิกฤตโควิด-19
21. โครงการเชื่ อ มโยงตลาดให ม่ สู่
อุ ต สาหกรรมและผู้ ป ระกอบการ
(Industry and SMEs Fair)
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สาระสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2566 – 2570)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในตานานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทย
มาตั้ ง แต่ พ ระยามั ง รายได้ ท รงสร้ า งขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 1839 ซึ่ ง จะมี อ ายุ ค รบ 727 ปี ในปี พ.ศ. 2566 และ
เมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระปกครอง
โดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839 - 2100) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราช
ให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงช่วยเหลือล้า นนาไทยภายใต้
การนาของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการทาสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสน
ได้สาเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ
เมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเชื้อ สายของพระยากาวิล ะ ซึ่งเรียกว่าตระกูล เจ้าเจ็ด ตนปกครอง
เมืองเชียงใหม่ เมืองลาพูนและลาปาง สืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิ กการมีเมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบ าล เรีย กว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้าอยู่หั ว
ได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่
• ตราประจาจังหวัด
รูปช้างเผือกหันหน้ าตรงในเรือนแก้ว ความหมาย ช้างเผือก หมายถึง
ช้างที่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นาทูลเกล้าถวายแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลั ย และได้ ขึ้ น ระวางเป็ น ช้ างเผื อ กเอกในรัช กาลของพระองค์ เรื อ นแก้ ว
หมายถึง ดิ น แดนที่ พ ระพุ ท ธศาสนาได้ มาตั้งมั่น เจริญ รุ่งเรือง ที่ ส าคัญ เคยเป็ น
สถานที่สาหรับทาสังคายนา (คือการชาระตรวจสอบความถูกต้อง) พระไตรปิฏก
เมื่อปี พ.ศ. 2020 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชวงศ์มังราย

• ต้นไม้ประจาจังหวัด
“ต้นทองกวาว”

• ดอกไม้ประจาจังหวัด
“ดอกทองกวาว”

• คาขวัญจังหวัดเชียงใหม่
“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามลาค่านครพิงค์ ”
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1. ด้านกายภาพ
1.1 ลักษณะทางกายภาพ
1.1.1 ที่ตัง
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99
องศาตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696
กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ 138 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุด คือ
จากทิศเหนือถึงทิศใต้ ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ)
1.1.2 ขนาดพืนที่และอาณาเขต
1) ขนาดพืนที่
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,911 ไร่
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา จาแนกเป็น
พื้นที่ป่าไม้ 8,755,504 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.67 พื้นที่ทางการเกษตร 2,980,973 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.74
และพื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 830,434 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.59
2) อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(The Republic of the Union of Myanmar)
ทิศใต้
ติดอาเภอสามเงา อาเภอแม่ระมาด อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดอาเภอแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมืองเชียงราย อาเภอแม่สรวย อาเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย, อาเภอเมืองปาน อาเภอเมืองล าปาง จังหวัดลาปาง,อาเภอ
บ้านธิ อาเภอเมืองลาพูน อาเภอป่าซาง อาเภอเวียงหนองล่อง อาเภอบ้านโฮ่ง
อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ทิศตะวันตก ติ ด อ าเภอปาย อ าเภอเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน อ าเภอขุ น ยวม อ าเภอแม่ ล าน้ อ ย
อาเภอแม่สะเรียง อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3) พืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทาง ๒๒๗ กิโลเมตร
โดยพื้นที่เขตติดต่อ 5 อาเภอ ได้แก่
(1) อ าเภอแม่อ าย : 4 ต าบล ได้ แก่ ต าบลแม่ อาย ตาบลมะลิ กา ต าบลแม่ ส าว และต าบล
ท่าตอน เมืองที่ติดต่อ คือ เมืองยอน รัฐฉาน
(2) อาเภอฝาง : 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลม่อนปิ่น และตาบลแม่ งอน เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่ง
ป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน
(3) อาเภอเชียงดาว : 1 ตาบล ได้แก่ ตาบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านน้ายุม เมืองต่วนรัฐฉาน
(4) อาเภอเวีย งแหง : 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลเปียงหลวง ตาบลเมืองแหง และตาบลแสนไห
เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐฉาน
(5) อาเภอไชยปราการ : 1 ตาบล ได้แก่ ตาบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่งป่าแขม
เมืองต่วน รัฐฉาน
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ส ภาพพื้ น ที่ เป็ น ภู เขาและป่ า ละเมาะ มี ที่ ร าบอยู่ ต อนกลาง
ตามสองฟากฝั่งแม่น้าปิงมีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
ประมาณ 2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูง
จากระดับน้าทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 2,170 เมตร)
ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 1,601 เมตร)
สภาพพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80% ของ
พื้นที่จังหวัดเป็นพื้นที่ป่าต้นน้าลาธารไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และพื้นที่ ราบลุ่มน้าและที่ราบเชิงเขา ทอดตัวในแนว
เหนื อ - ใต้ ได้แก่ ที่ ร าบลุ่ มน้ าสาละวิน ลุ่ มน้ ากก-โขง และลุ่ มน้ าปิ ง เป็ น พื้ น ที่ที่ มี ความอุ ดมสมบู รณ์ เหมาะสม
ต่อการเกษตร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ เฉลี่ ยทั้งปี 25.4 องศาเซลเซียส
โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

1.4 การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 20,107.057 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,911 ไร่ จาแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
เนือที่
ที่
ประเภทการใช้ที่ดิน
1
2
3
4
5

พื้นที่ป่าไม้
พื้นทีเ่ กษตรกรรม
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่น้า
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
รวม

ไร่

ร้อยละ

8,755,504
2,980,973
510,952
120,384
199,098
12,566,911

69.67
23.74
4.06
0.96
1.57
100
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
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1.5 การคมนาคม
1.5.1 การคมนาคมทางบก
1) รถยนต์
การเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่สามารถใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้
ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดลาปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลาพูนจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ จังหวัด
เชียงใหม่ยั งมี เส้ น ทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมต่อกับเส้นทาง R3A สู่ ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมาก
2) รถไฟ
ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และรถไฟสายนครสวรรค์ - เชียงใหม่ โดยมีสถานี
รถไฟเชียงใหม่ เป็นสถานีหลักและสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่
3) รถโดยสารสาธารณะ
จังหวัดเชียงใหม่มีบริการรถโดยสารสาธารณะในหลายรูปแบบ อาทิเช่น รถโดยสารประจาทาง
รถแท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถโดยสารสองแถว รวมทั้ง มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ที่อยู่ในการกากับดูแลของสานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) ให้บริการรถโดยสารประจาทางในเส้นทางระหว่างอาเภอ และสถานี ขนส่ง
ผู้ โดยสารจั งหวัด เชี ย งใหม่ แห่ งที่ 2 และแห่ งที่ 3 ให้ บ ริก ารรถโดยสารประจ าทางในเส้ น ทางระหว่าง จั งหวั ด
รายละเอียดดังนี้
(1) รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการในเขตเมืองเชียงใหม่
(1.1) รถโดยสารประจาทาง มีเส้ นทางให้ บริการทั้งสิ้น 8 เส้ นทาง จานวนรถ 44 คัน
โดยรถที่นามาให้บริการเป็นรถโดยสารปรับอากาศทั้งหมด ดังนี้
หมวด
1
(เส้นทาง
เดินรถใน
เขตเมือง)

สายที่
6
10
16
18
19
20
22
24

ชื่อเส้นทาง

จานวนรถ
รอบเมืองเชียงใหม่ (วนซ้าย,วนขวา)
1
หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่
3
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ตลาดไนท์บาซาร์
12
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-สถานีรถไฟเชียงใหม่-อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
6
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
6
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2-ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
6
เฉลิมพระเกียรติฯ-ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่-ตลาดวโรรส-ห้างเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
5
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ถนนนิมมานเหมินทร์-ประตูท่าแพ
5
ที่มา : สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

(1.2) รถโดยสารไม่ ป ระจาทาง (รถสองแถว) ของสหกรณ์ น ครลานนาเดิ น รถ จากั ด
ให้บริการภายในเมืองเชียงใหม่ไม่เกินวงแหวนรอบสอง มีจานวน 2,361 คัน โดยให้บริการใน 2 ลักษณะ ได้แก่
วิ่งวนเมืองโดยกาหนดอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 30 บาท/คน และจ้างเหมาโดยกาหนดอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 200
บาท/เที่ยว
(2) รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการระหว่างอาเภอ มีเส้นทางให้บริการทั้งสิ้น 30 เส้นทาง
ครอบคลุมทั้ง 25 อาเภอ มีจานวนรถที่ให้บริการ 1,325 คัน โดยรถที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นรถโดยสารสองแถว
รถโดยสารธรรมดาไม่มีเครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นเป็นรถบัสปรับอากาศและรถตู้มาให้บริการ
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(3) รถโดยสารประจาทางที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างจังหวัด
(3.1) เส้นทางที่มีต้นทางที่กรุงเทพมหานคร ให้บริการมายังจังหวัดเชียงใหม่ มีเส้นทาง
ทั้งสิ้น 4 เส้นทาง มีจานวนรถทั้งสิ้น 218 คัน โดยรถที่ให้บริการทั้งหมดเป็นรถโดยสารปรับอากาศ โดย ดังนี้
หมวด
2

สายที่
1
13
18
964

ชื่อเส้นทาง
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
กรุงเทพฯ – บ้านท่าตอน
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ข)
กรุงเทพฯ – ดอยเต่า - จอมทอง

จานวนรถ
9
18
187
4

ที่มา : สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

(3.2) เส้ น ทางที่ ต้ น ทาง/ปลายทางไม่ ใ ช่ ก รุ งเทพมหานคร เช่ น เชี ย งใหม่ - ล าปาง
เชียงใหม่ - แพร่ เป็นต้น ซึ่งรถที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ยกเว้นในเส้นทางที่มีระยะทางไม่ยาว
รถที่ให้ บ ริ การเป็ น รถโดยสารธรรมดา เช่น รถสองแถว รถบัส พั ดลม เป็ น ต้น ซึ่งมีเส้ น ทางทั้งสิ้ น 40 เส้ น ทาง
มีจานวนรถให้บริการ 656 คัน โดยเป็นเส้นทางเชื่อมไปยัง 16 จังหวัด ได้แก่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พะเยา น่าน พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์
และภูเก็ต
(4) รถโดยสารประจาทางที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ จานวน 1 เส้นทาง ได้แก่
สายที่ 8 เชี ย งใหม่ - เชี ย งราย - บ่ อ แก้ ว - หลวงน้ าทา - อุ ด มไชย - หลวงพระบาง ให้ บ ริก ารวัน ละ 2 เที่ ย ว
(ไป 1 เที่ยว และกลับ 1 เที่ยว)
(5) รถแท็กซี่มิเตอร์ และรถแท็กซี่ OK จานวน 182 คัน ให้บริการที่สนามบินและสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และรถยนต์แท็กซี่ VIP จานวน 8 คัน โดยเป็นรถที่นามาให้บริการ
จะมีสมรรถนะที่ดีขึ้น ตัวรถมีมาตรฐานสูงขึ้น รวมถึงมีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มทางเลือกแก่ประชาชนมากขึ้น
(6) รถจักรยานยนต์รับจ้าง จานวน 467 คัน ใน 52 วิน โดยมีจุดให้บริการ (วิน) อาทิเช่น
สถานที่ท่องเที่ยว ตลาด สถานที่ราชการ โรงแรมต่างๆ เป็นต้น กระจายตัวอยู่ในเขตเมืองและอาเภอต่างๆ
(7) รถยนต์รับจ้างสามล้อ (ตุ๊กตุ๊ก) จานวน 1,193 คัน โดยมีทั้งรถยนต์สามล้อธรรมดาและ
รถยนต์สามล้อไฟฟ้า ซึ่งมีจุดจอดให้บริการตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาคัญ และโรงแรมต่างๆ
(8) รถยนต์บริการ (รถป้ายเขียว) จานวน 198 คัน โดยให้บริการ ณ สนามบินเชียงใหม่ และ
โรงแรมต่างๆ
ที่มา : สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

1.5.2 การคมนาคมทางอากาศ
จังหวัดเชีย งใหม่มีสนามบิ นนานาชาติ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบิน
สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองตามลาดับ โดยมีพื้นที่ รวม จานวน 1,605 ไร่ 290 ตารางวา และมีความพร้อม
เชิงโครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้
1) ลานจอดอากาศยาน (Apron)
รายละเอียด
ขนาด / จานวน
▪ พืนที่รวม
85,996 ตารางเมตร
▪ สะพานเทียบเครื่องบิน
6 สะพานเทียบ
Concrete
▪ ชนิดของผิวลานจอด
16 ลา
▪ ความสามารถในการรองรับ
5 ลา
* กรณีจอดอากาศยานแบบ B747-400 (Code E หรือเล็กกว่า)
7 ลา
* กรณีจอดอากาศยานแบบ A320 หรือ B737 (Code C หรือเล็กกว่า)
4 ลา
* กรณีจอดอากาศยานแบบ ATR72 (Code A,B หรือเล็กกว่า)
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2) อาคารผู้โดยสาร (Terminal)
รายละเอียด
▪ พืนที่รวม
- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
- Central Block
- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
▪ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

จานวน
31,301 ตารางเมตร
16,416 ตารางเมตร
2,300 ตารางเมตร
12,385 ตารางเมตร
8 ล้านคน/ปี
6 ล้านคน/ปี
2 ล้านคน/ปี

3) อาคารคลังสินค้า
รายละเอียด
▪ พื้นที่รวม
▪ ความสามารถในการรองรับสินค้า

จานวน
13,280 ตารางเมตร
35,000 ตัน/ปี

4) เส้นทางการบินและสายการบินที่ให้บริการ
ปั จ จุ บั น ท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ มี การให้ บ ริก ารสายการบิ น ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยสายการบินที่ให้บริการภายในประเทศ จานวนทั้งสิ้น 7 สายการบิน ให้บริการใน 11 เส้นทาง และ
มีสายการบินทีใ่ ห้บริการระหว่างประเทศ จานวนทั้งสิ้น 27 สายการบิน ให้บริการใน 29 เส้นทาง รายละเอียดดังนี้
ตาราง : เส้นทางการบินและสายการบินที่ให้บริการ ภายในประเทศ (Domestic) 7 สายการบิน
ลาดับ Route
เส้นทาง
จานวน
สายการบินที่ทาการบิน
BKK
สุวรรณภูมิ
1
3
Thai airways - Thai smile - Thai vietjet
HKT
ภูเก็ต
2
3
Bangkok airways - Thai smile - Thai airasia
USM
สมุย
3
1
Bangkok airways
HGN
แม่ฮ่องสอน
4
1
Bangkok airways
DMK
ดอนเมือง
5
3
Thai airasia - Nok air - Thai lionair
HDY
หาดใหญ่
6
1
Thai airasia
KBV
กระบี่
7
2
Thai airasia - Bangkok airways
URT
สุราษฎร์ธานี
8
1
Thai airasia
UTP
อู่ตะเภา
9
2
Thai airasia - Thai lionair
KKC
ขอนแก่น
10
1
Thai airasia
UTH
อุดรธานี
11
2
Thai airasia - Nok air
รวม 7 สายการบิน 11 เส้นทาง
ตาราง : เส้นทางการบินและสายการบินที่ให้บริการ ระหว่างประเทศ (International)
ลาดับ Route
เส้นทาง
จานวน
สายการบินที่ทาการบิน
1
HKG
ฮ่องกง
3
Thai airasia - Dragon air - Hongkong Express airlines
2
MFM
มาเก๊า
1
Thai airasia
3
JJN
จิ่นเจียง
1
Thai airasia
4
CSX
ฉางซา
1
Thai airasia
5
KMG
คุณหมิง
2
Chaina Eastern - Lucky air
6
PVG
พูดง
3
Chaina Eastern - Junyao airlines - Spring Airlines
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ลาดับ Route
7
PEK
8
WUH
9
CAN
10
CKG
11
CTU
12
JHG
13
NNG
14
SZX
15
XIY
16
KHN
17
SYX
18
TPE
19
KHH
20
DOH
21
SGN
22
DAD
23
LPQ
24
KUL
25
RGN
26
MDL
27
HAN
28
ICN
29
SIN

เส้นทาง
จานวน
สายการบินที่ทาการบิน
ปักกิ่ง
2
Air Chaina,Thai airasia
หวู่ฮั่น
1
Air Chaina
กวางโจว
2
Chaina Southern - Thai lionair
1
ฉงชิ่ง
Shandong Airlines
2
เฉินตู
Sichuan - Thai lionair
1
สิบสองปันนา
Rulili airlines
1
หนานหนิง
Nok air
2
เซินเจิ้น
Hainan airlines,Thai airasia
1
ซีอาน
Sichuan
1
หนานฉาง
Thai airasia
1
ซานย่า
Thai airasia
2
ไทเป
EVA - Thai airasia
1
เกาสง
Thai smile
1
โดฮา
Qatar airways
1
โฮจิมินห์
Vietjet air
1
ดานัง
Thai airasia
2
หลวงพระบาง
Lao airlines, Bangkok airways
1
กัวลาลัมเปอร์
Airasia
2
ย่างกุ้ง
Bangkok air-Myanmar Nationa-Thai airasia
มัณฑะเลย์
1
Bangkok airways
ฮานอย
1
Bangkok airways -Thai airasia
อินชอน
3
Korean airlines ,T'Way Air, JEJU
สิงคโปร์
1
Scoot Tiger
รวม 27 สายการบิน 29 เส้นทาง (จีน 19 เส้นทาง)
5) จานวนการใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่
ที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่มีผู้ใช้บริการในแต่ละปีไม่ต่ากว่า 78,000 เที่ยวบิน มีจานวน
ผู้โดยสารในแต่ละปีจานวนไม่ต่ากว่า 10 ล้านคน แต่ในปี พ.ศ. 2563 ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีจานวนเที่ยวบินลดลงเหลือ 39,000 เที่ยวบิน มีจานวนผู้โดยสารลดลง
เหลือเพียง 4.8 ล้านคน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
จานวนเที่ยวบิน (เที่ยวบิน)
๗๘,๒๐๘
๗๙,๕๒๙
๓๙,๔๕๓
จานวนผู้โดยสาร (คน)
๑๐,๙๘๙,๕๓๓
๑๑,๓๓๗,๙๗๔
๔,๘๕๑,๕๑๖
6) วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการคมนาคมทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่
จากมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่เปิด
ให้ บริการเส้น ทางระหว่างประเทศ และสถานการณ์ การแพร่ระบาดที่ยัง ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ มีจานวน
ผู้ใช้บริการลดลงเป็นจานวนมาก จึงควรมีมาตรการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น อนุมัติให้ใช้ VACCINE
PASSPORT และเพิ่มความมั่นใจให้แก่บุคคลากร เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และวัคซีน
ที่มา : ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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1.5.3 แผนงาน/โครงการที่สาคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพืนฐานของจังหวัด
1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ และการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2
บริ ษั ท ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ จัด ทาแผนแม่บ ทท่ าอากาศยาน
เชียงใหม่ เพื่อพัฒ นาท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้ มีการดาเนินงานที่ยั่งยืน สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศและผู้ โ ดยสาร รวมทั้ ง กิ จ กรรมการบิ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต สอดคล้ อ งตามนโยบายและแผนงาน
ด้านคมนาคมขนส่งและการพัฒ นาทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมาย
การพั ฒ นา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มี เป้ าหมายรองรับผู้ โดยสารได้ 16.5 ล้ านคนต่ อปี ภายในปี พ.ศ. 2572
โดยมีระบบทางวิ่งและทางขับรองรับเที่ยวบินได้ 31 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ลานจอดท่าอากาศยาน 31 หลุมจอด และ
ระยะที่ 2 มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2576 โดยมีระบบทางวิ่งและทางขับ
รองรับเที่ยวบินได้ 31 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ลานจอดอากาศยาน 38 หลุมจอด
ในส่วนของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 จากการประชุมหารือเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพโครงข่ายท่าอากาศยานของประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็ นประธาน มีมติให้ ทอท. พิจารณาจัดทาแผนการลงทุน และแผนการ
พัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ แห่งที่ 2 โดยต่อมา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ ทอท. เห็นชอบ
ในหลักการให้ ทอท. ดาเนิ น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชีย งใหม่ แห่ งที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับ
ผู้โดยสารและลดปัญหาความแออัดของท่าอากาศยานในปัจจุบัน หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้มี
การประชุ ม หารื อแนวทางการด าเนิ น โครงการก่ อ สร้างท่ าอากาศยานแห่ งใหม่ โดยมี น ายชั ย วัฒ น์ ทองค าคู ณ
ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมมีมติให้ ทอท. เสนอเรื่องการ
มอบหมายให้ ทอท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ตามแผนแม่บทการ
จัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศต่อ กระทรวงคมนาคม และ สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิ จารณา
ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการการบิ น พลเรือน และ คณะรัฐมนตรี พิจารณาเชิงนโยบายให้ ทอท. เป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการก่อสร้างฯ ตามลาดับต่อไปนั้น ซึ่งปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างขั้นตอนพัสดุจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทา
รายงานการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ แ ละความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น เบื้ องต้ น (Preliminary Feasibility Study)
ประกอบด้ ว ย งานด้ า นวิ ศ วกรรมและการออกแบบโครงการรายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น ( IEE)
แนวทางการได้มาซึ่งที่ดิน การชดเชยและเวนคืน และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการ ซึ่งคาดว่าจะ
ดาเนินการศึกษาแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565
ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงใหม่
โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย - เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม. จะเป็นการเชื่อมเส้นทางรถไฟ
ที่สมบูรณ์ของภาคเหนือ ยกระดับคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพ
การลงทุนในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่ผู้นาของอาเซียน โดยเส้นทางรถไฟจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเด่นชัย - ลาปาง ระยะทาง
ประมาณ 104 กิโลเมตร เป็ น การสร้างทางรถไฟคู่ ไปกับแนวเขตทางเดิม พร้อมปรับรัศมีโค้งของทางรถไฟเดิม
เพื่ อให้ รถไฟสามารถวิ่งได้เร็ วขึ้น โดยสามารถใช้ความเร็วได้สู งสุ ด 120 กม./ชม. และ ช่วงล าปาง - เชียงใหม่
ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตรเป็นการก่อสร้างทางคู่ขนานในแนวเขตทางเดิมบางส่วนและตัดแนวทางรถไฟใหม่
บางส่ว น เพื่อให้ เป็ น แนวเส้ น ตรงมากที่สุ ด โดยสามารถทาความเร็วสู งสุ ดได้ถึง 160 กม./ ชม. ตลอดเส้ นทาง
ส่วนการออกแบบโครงสร้างทางรถไฟ จะออกแบบให้สอดคล้องกับการออกแบบรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม
ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของ American Railway Engineering and maintenance – of – Way Association
(AREMA) และการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่กาหนดให้สามารถรองรับน้าหนักกดเพลา 20 ตัน (U20)
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564
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3) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2561 ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒ นาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ของสานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และได้มอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย
(รฟม.) ดาเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)
โดยมีความเห็นให้ดาเนินการก่อสร้างครั้งละ 1 เส้นทาง ตามลาดับความสาคัญ ซึ่งต่อมา สนข. ได้จัดลาดับความสาคัญ
ของเส้ น ทาง พบว่า สายสี แ ดง (โรงพยาบาลนครพิ งค์ - แยกแม่ เหี ย ะสมานสามั ค คี ) มี ค วามส าคั ญ ล าดั บ ที่ 1
ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้เห็นพ้องตามผลการหารือร่ วมกันระหว่าง สนข. รฟม. และที่ปรึกษาของ สนข.
ที่มีข้อสรุป ว่าโครงข่ายรูป แบบโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างใต้ดินและระดับดินมีความเหมาะสมมากที่สุด จึงได้
มอบหมายให้ รฟม. ดาเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
ระบบขนส่ งมวลชนจั งหวัด เชี ย งใหม่ สายสี แ ดง โดยความคื บ หน้ าของโครงการฯ นั้ น รฟม. ได้ มี ก ารน าเสนอ
คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ของ รฟม. เพื่อพิจารณาเห็ นชอบในหลักการของโครงการ
ระบบขนส่ งมวลชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ สายสี แ ดง (โรงพยาบาลนครพิ ง ค์ – แยกแม่ เหี ย ะสมานสามั ค คี ) และ
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้
รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นาส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานทางบกและอากาศ (คชก.) พิจารณา
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะ
สมานสามัคคี) เป็นระบบรถรางไฟฟ้า (Tram) มีโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างใต้ดินและระดับดิน ระยะทางประมาณ
15.8 กม. (ทางวิ่งระดับ ดิน ประมาณ 9.3 กม. ทางวิ่งใต้ดิ นประมาณ 6.5 กม.) ประกอบด้ว ย สถานีทั้ งหมด
16 สถานี แบ่งเป็นสถานีบนดิน 9 สถานี และสถานีใต้ดิน 7 สถานี ซึ่งมีเส้นทางวิ่งตามแนวเหนือใต้ เริ่มต้นบริเวณ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านแยกศาลเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สี่แยกหนองฮ่อ แยกกองกาลังผาเมือง
แยกข่วงสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แยกท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
และไปสิ้นสุดบริเวณแยกแม่เหียะสมานสามัคคี
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564
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1.6 การบริการสาธารณูปโภค
1.6.1 การบริการด้านไฟฟ้า
การบริการด้านไฟฟ้ าของจั งหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานรับผิ ดชอบในการให้ บริการ คือ การไฟฟ้ า
ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง จะแบ่ ง เขตรั บ ผิ ด ชอบตามพื้ น ที่ ต ามสาขาของแต่ ล ะอ าเภอ ครอบคลุ ม ทั้ ง
25 อ าเภอ โดยจั งหวัด เชี ย งใหม่ มี ผู้ ใช้ ไฟฟ้ า จ านวน 799,222 ราย มี ป ริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ า รวม ๗๒๓.๘๖๖
ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง ทั้งนี้ ยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งที่เป็นบ้านหลักและหย่อมบ้าน จานวน 146 แห่ง 34,945
ครัวเรือน รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาแนกตามประเภทผู้ใช้ตามพืนที่รับผิดชอบของ
สานักงานการไฟฟ้า
การไฟฟ้า
กฟจ.เชียงใหม่,
กฟจ.เชียงใหม่ 2
กฟส.อ.สันกาแพง
กฟย.อ.แม่ออน
กฟส.อ.สารภี
กฟย.อ.กัลยาณิวัฒนา
กฟอ.ฝาง
กฟย.อ.ไชยปราการ
กฟส.อ.แม่อาย
กฟอ.สันป่าตอง
กฟย.อ.แม่วาง
กฟอ.หางดง
กฟอ.สันทราย
กฟส.อ.พร้าว
กฟอ.แม่ริม
กฟย.อ.สะเมิง
กฟส.อ.เชียงดาว
กฟย.อ.เวียงแหง
กฟส.อ.แม่แตง
กฟต.ป่าแป๋
กฟอ.จอมทอง
กฟย.อ.ดอยหล่อ
กฟย.อ.แม่แจ่ม
กฟส.อ.ฮอด
กฟต.บ่อหลวง
กฟย.อ.ดอยเต่า
กฟย.อ.อมก๋อย
กฟส.อ.ดอยสะเก็ด
รวม

จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)

รวม

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
สถานธุรกิจอุตสาหกรรม
บ้านอยู่อาศัย
และส่วนราชการ

อื่นๆ

169,068

๒๙๒.๗๖๓

๘๐.๕๗๑

๒๐๙.๑๑๖

๓.๐๗๖

45,899
9,513
35,166
3,651
38,855
15,503
24,852
41,161
17,614
52,463
72,681
22,323
36,125
8,250
26,424
8,503
27,444
3,313
20,986
14,778
13,482
23,042
7,453
13,164
10,124
37,385
799,222

๓๖.๗๐๓
๔.๕๖๒
๓๓.๗๔๑
๐.๘๘๓
๒๖.๔๙๘
๗.๒๔๔
๑๓.๗๗๓
๒๔.๗๕๖
๖.๓๙๖
๔๐.๘๔๗
๗๕.๓๑๔
๗.๒๔๕
๓๗.๓๑๘
๓.๖๗๔
๑๐.๓๘๙
๒.๕๐๓
๒๑.๐๑๙
๐.๘๓๘
๑๓.๖๔๑
๙.๑๓๓
๔.๐๘๓
๑๓.๑๗๐
๒.๐๖๑
๕.๑๗๕
๒.๖๙๐
๒๗.๔๔๖
๗๒๓.๘๖๖

๑๙.๗๘๙
๒.๒๘๑
๑๔.๒๓๔
๐.๕๕๕
๙.๑๐๑
๓.๒๓๖
๔.๗๔๔
๑๑.๓๗๙
๓.๙๑๔
๒๑.๗๓๒
๓๔.๙๐๔
๔.๑๙๒
๑๔.๘๒๖
๑.๕๙๒
๖.๗๑๖
๑.๖๖๔
๗.๑๓๙
๐.๕๐๒
๕.๒๘๒
๓.๙๘๖
๒.๒๙๗
๕.๕๕๓
๑.๐๘๑
๒.๖๐๕
๑.๕๗๘
๑๕.๒๕๗
๒๘๐.๗๑๐

๑๖.๔๑๕
๒.๑๖๒
๑๙.๒๒๘
๐.๓๑๐
๑๖.๖๗๔
๓.๙๑๓
๘.๙๒๑
๑๓.๒๕๗
๒.๒๔๗
๑๗.๗๐๕
๓๙.๗๔๙
๒.๙๘๖
๒๑.๓๐๖
๒.๐๐๕
๓.๓๘๕
๐.๗๕๒
๑๓.๕๖๙
๐.๓๒๙
๗.๒๒๔
๓.๕๒๙
๑.๗๐๓
๔.๕๙๐
๐.๙๒๐
๑.๕๖๘
๑.๐๓๙
๑๑.๕๒๐
๔๒๖.๑๑๘

๐.๕๐๐
๐.๑๑๘
๐.๒๗๙
๐.๐๑๘
๐.๗๒๔
๐.๐๙๖
๐.๑๐๗
๐.๑๒๑
๐.๒๓๕
๑.๔๑๐
๐.๖๖๐
๐.๐๖๘
๑.๑๘๖
๐.๐๗๗
๐.๒๘๘
๐.๐๘๗
๐.๓๑๒
๐.๐๐๗
๑.๑๓๕
๑.๖๑๘
๐.๐๘๓
๓.๐๒๗
๐.๐๖๐
๑.๐๐๒
๐.๐๗๓
๐.๖๖๘
๑๗.๐๓๘

หมายเหตุ : 1. การจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึงการจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับกิจการขนาดเล็ก , ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ และ
กิจการเฉพาะอย่าง
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2. เนื่อ งจากจากการปรับ โครงสร้างค่าไฟฟ้า ในปี 2558 ได้มีการเปลี่ย นแปลงการจ าแนกประเภทการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ โดยให้
พิจารณาตามการปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้การจาหน่ายไฟฟ้าให้กับส่วนราชการกระจายอยู่กับการจาหน่ ายไฟฟ้าสาหรับกิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ และไม่สามารถจาแนกเฉพาะของส่วนราชการได้
3. การจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับอื่นๆ หมายถึงการจาหน่ายไฟฟ้าสาหรับ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร,สูบน้าเพื่อการเกษตร และ ไฟฟ้าชั่วคราว

2) จานวนหมู่บ้านทีไ่ ม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตพืนที่จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่ออาเภอ
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
สะเมิง
ฝาง
แม่อาย
พร้าว
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
เวียงแหง
ไชยปราการ
กัลยาณิวัฒนา
รวม

จานวน
ตาบล

จานวน
หมู่บ้าน

6
7
7
14
13
5
8
7
11
6
6
6
3
4
3
204

103
104
83
112
120
44
119
93
109
61
43
95
23
44
22
2,066

บ้านหลัก
(ยังไม่มีระบบ กฟภ.)
แห่ง
ครัวเรือน
6
510
22
1,643
17
967
1
19
4
219
2
24
3
258
8
907
4
132
4
1,564
2
1,119
46
22,369
1
121
10
4,699
1
43
131
34,594

หย่อมบ้าน
(ยังไม่มีระบบ กฟภ.)
แห่ง
ครัวเรือน
3
95
8
154
4
102
15
351

3) ข้อมูลเปรียบเทียบด้านการไฟฟ้า
ที่

รายการข้อมูล

1 จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัด
(ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
3 อัตราการเพิ่มขึนของการใช้
พลังงานไฟฟ้า (%)

ข้อมูลเปรียบเทียบ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

686,004
3,175.601

744,628
3,256.938

768,106
3,460.207

758,747
3,357.765

799,222
723.866

2.52

2.56

6.24

-2.96

-5.96

(ม.ค.-มี.ค.)

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๔ ( ม.ค.-มี.ค. ) เป็นของมูลของเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เท่านั้น
2. ข้ อ มูล อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของการใช้พ ลังงานไฟฟ้ า พ.ศ.๒๕๖๔ ( ม.ค.-มี.ค. ) เป็ น อั ตราการเปลี่ย นแปลง ณ ช่ ว งเวลาเดีย วกัน ของปี
พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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1.6.1 การบริการด้านประปา
การบริการด้านประปาของจังหวัดเชียงใหม่สามารถจาแนกตามการผลิตและการใช้งานเป็นราย
อาเภอ ได้ต่อไปนี้
ตาราง : แสดงจานวนกาลังการผลิตและปริมาณการใช้นา จาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ
เมืองเชียงใหม่
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
แม่แตง
แม่ริม
ฝาง
แม่อาย
สันป่าตอง
(ยุหว่า)
สันกาแพง
ฮอด
ไชยปราการ
แม่วาง
รวม

32,288,809(3)
552,570
231,600
184,859
708,460
4,286,268
961,397
203,135
163,662(2)

ปริมาณนาที่
จาหน่ายแก่ผู้ใช้
(ลบ.ม.)
20,110,887
435,483
153,244
121,567
541,158
3,362,599
634,108
119,052
110,190

เพื่อสาธารณ
ประโยชน์
(ลบ.ม)
1,032
5
12
-

อัตราการใช้
นา
(ลบ.ม.)
161.77
134.47
114.36
101.86
236.68
148.56
132.67
108.20
92.36

127,407
3,293
1,359
1,196
3,552
22,870
4,807
1,112
1,201

2,975,511(2)
491,954
51,295
168,884
43,268,404

2,058,753
390,344
19,222
128,216
28,184,823
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1,073

104.45
108.64
150.45
155.96
1,750.43

19,962
3,622
129
839
191,349

กาลังการผลิต
(ลบ.ม.)

นาที่ผลิตได้
(ลบ.ม.)

32,817,600
1,017,600
508,800
254,400
1,221,120
7,530,240
915,840
254,400
4,800
814,080
254,400
254,400
45,847,680

ผู้ใช้นา
(ราย)

1/ รวมพื้นที่ อ.หางดง, อ.สารภี, อ.สันทราย, อ.ดอยสะเก็ด (บางส่วน)
2/ รับน้าจาก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)
3/ ปริมาณน้ายังไม่หักปริมาณน้าส่งไปสันป่าตองและสันกาแพง
ที่มา : สานักงานประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

• วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริการสาธารณูปโภคด้านประปา
- ปัญหาด้านลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่บนที่สูง ส่งผลให้การส่งน้ามีความ
ยากลาบาก จึงควรมีการเพิ่มสถานีจ่ายน้า
- ปัญหาด้านแหล่งน้าดิบ ส่วนใหญ่ของจังหวัด มีแคลเซียมคาร์บอเนตจานวนมาก ส่งผลต่อความ
เป็นด่างของน้า จึงมีความจาเป็นต้องหาแหล่งน้าสารอง
- ปัญหาด้านแหล่งน้าต้นทุนมีน้อยเนื่องจากสภาวะภัยแล้ง จึงควรมีการประสานกับหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าของแหล่งน้า เพื่อขอใช้เป็นแหล่งน้าต้นทุน เช่น สานักงานโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
- ปัญหาการสูญเสียน้าในระบบจ่ายน้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากท่อมีสภาพเก่าส่งผลต่อแรงดันการจ่ายน้า
และต้นทุนการผลิต จึงควรมีแผนในการเปลี่ยนท่อน้าประปา การตรวจสอบหาท่อรั่วสม่าเสมอ และบริหารแรงดันน้า
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2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่มีผ ลิตภัณ ฑ์มวลรวม มูลค่า 259,026 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2561 จานวน 12,173 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 246,853 ล้านบาท) เป็นลาดับที่ 12 ของ
ประเทศและลาดับที่ 1 ของภาคเหนือ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2562
มีมูลค่า 143,638 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จานวน 6,864 บาท (ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่า 136,774 บาท)
เป็นลาดับที่ 27 ของประเทศ และลาดับที่ 3 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดลาพูน จังหวัดกาแพงเพชร
ตาราง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (พ.ศ. 2558 – 2562)
รายการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ณ ราคาประจาปี (หน่วย : ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
(GPP Per capital) (หน่วย : บาท)

ปี พ.ศ.
2558
206,958

ปี พ.ศ.
2559
227,207

ปี พ.ศ.
2560
234,970

ปี พ.ศ.
2561
246,853

ปี พ.ศ.
2562
259,026

116,365

127,126

130,828

136,774

143,638

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ตาราง : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
รายการ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ณ ราคาประจาปี (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
(GPP Per capital) (หน่วย : บาท)

ปี พ.ศ.
2559

ปี พ.ศ.
2560

ปี พ.ศ.
2561

ปี พ.ศ.
2562

+9.78

+3.42

+5.06

+4.93

+9.25

+2.91

+4.54

+5.02

2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 สามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
แยกตามภาคการผลิตและแยกตามรายสาขาการผลิต โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ นั้นขึ้นอยู่กับ
การผลิตภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 70.5 มูลค่ารวม 182,687 ล้านบาท ซึ่งสาขาการผลิตที่มีบทบาทสาคัญต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัด อันดับที่ 1 คือ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง คิดเป็นร้อยละ 19.2 รองลงมา
คือ สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 และสาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามลาดับ รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจจาแนกตามภาคการผลิต
ภาค
สัดส่วน (%)
รายละเอียด
ภาคบริการ
70.5
1) สาขาการก่อสร้าง
จานวน 14 สาขาการผลิต
2) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
3) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
4) สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
5) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
6) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
7) สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
8) สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
9) สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ
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ภาค

สัดส่วน (%)

ภาคเกษตรกรรม
จานวน 1 สาขาการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม
จานวน 4 สาขาการผลิต

19.2
10.3

รายละเอียด
10) สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ
11) สาขาการศึกษา
12) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
13) สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
14) สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น
1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
1) สาขาการทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
2) สาขาการผลิต
3) สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบการปรับอากาศ
4) สาขาการจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสี ย รวมถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ภาคอุตสาหกรรม
10.3 %

ภาคเกษตรกรรม
19.2 %

ภาคบริการ
70.5 %

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2.2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจจาแนกตามรายสาขาการผลิต
สาขาการผลิต
สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
สาขาการผลิต
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
สาขาการศึกษา
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
สาขาอื่นๆ

สัดส่วน (%)
19.2
13.9
9.4
7.9
7.9
6.9
6.6
5.5
22.7

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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2.2.3 มูลค่าผลิตภัณ ฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาป (GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT
CURRENT MARKET PRICES) จาแนกตามภาคการผลิต
(ล้านบาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ภาคเกษตร
43,065
46,505
42,834
45,689
49,820
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
43,065
46,505
42,834
45,689
49,820
ภาคนอกเกษตร
163,892 180,702 192,136 201,165
209,206
ภาคอุตสาหกรรม
23,161
24,800
26,144
26,137
26,519
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
1,120
1,333
1,321
1,666
1,436
การผลิต
17,937
19,226
20,337
20,325
20,563
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
3,207
3,314
3,440
3,124
3,458
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย
897
928
1,046
1,023
1,062
และสิ่งปฏิกูล
ภาคบริการ
140,731 155,902 165,992 175,028
182,687
การก่อสร้าง
12,194
13,756
14,012
14,068
12,811
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
26,528
30,932
31,915
33,722
36,090
จักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
10,407
11,917
14,332
15,572
17,203
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
15,933
17,535
19,337
21,916
24,290
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
3,333
3,231
3,550
4,247
5,002
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
16,260
17,784
18,344
19,511
20,360
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
7,475
8,913
9,343
9,348
9,451
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
443
474
610
750
892
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
3,112
4,352
4,638
6,029
5,521
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
11,614
11,975
12,974
13,625
14,083
ประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
18,118
18,735
19,570
18,022
17,879
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
10,795
11,420
12,308
13,257
14,270
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
470
550
608
684
814
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
4,049
4,327
4,452
4,275
4,022
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
206,958 227,207 234,970 246,853
259,026
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Baht)
116,365 127,126 130,828 136,774
143,638
ประชากร (1,000 คน)
1,779
1,787
1,796
1,805
1,803
สาขาการผลิต

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2.2.4 มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑมวลรวมจั ง หวั ด แบบปริ ม าณลู ก โซ่ (GROSS PROVINCIAL PRODUCT
CHAIN VOLUME MEASURES) จาแนกตามภาคการผลิต
(ล้านบาท)

สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
15,077
15,481
16,065
16,852
15,077
15,481
16,065
16,852
113,969 122,099 127,427 130,995
15,307
16,014
16,740
16,382
461
513
466
552
11,492
11,959
12,599
12,072
2,960
3,129
3,208
3,266

พ.ศ. 2562
17,060
17,060
134,430
16,456
476
12,070
3,574
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สาขาการผลิต
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย
526
544
624
613
และสิ่งปฏิกูล
ภาคบริการ
98,727 106,177 110,782 114,746
การก่อสร้าง
8,635
9,980
10,004
9,886
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
17,158
19,008
19,233
20,036
จักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
7,673
8,296
9,799
10,689
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
13,379
13,813
14,354
15,531
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
4,001
3,860
4,142
5,005
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
9,896
10,729
11,214
11,773
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
7,627
9,141
9,599
9,552
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
374
401
509
620
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
2,097
2,927
3,068
3,941
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ
6,988
6,920
7,263
7,423
การประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
9,860
9,878
10,067
9,054
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
8,045
8,213
8,634
9,115
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
418
518
571
638
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
2,923
3,097
3,167
2,988
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
127,440 135,350 141,092 145,581
อัตราการเจริญเติบโต
3.04
6.21
4.24
3.18

พ.ศ. 2562
648
118,125
8,938
21,012
11,913
16,662
5,906
12,272
9,595
735
3,590
7,497
8,801
9,648
762
2,783
149,025
2.37

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตในปี พ.ศ. 2562 หากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า
ขยายตัวร้อยละ 2.37 ชะลอลงจากการขยายตัว ร้อยละ 3.18 ในปีก่อน โดยเฉพาะภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ที่จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง จากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาฝุ่นละอองในช่วงครึ่งปีแรกและการระมัดระวัง
การใช้จ่ ายของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ ช ะลอตัว อย่างไรก็ ดีจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่างชาติ ขยายตั ว
โดยเฉพาะชาวจีน เกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่งได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้า
ในราชอาณาจักรหรือ Visa On Arrival และการเปิดเที่ยวบินตรงที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ
ที่ขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการ
ชิมช้อปใช้ที่ช่วงพยุงกาลังซื้อในการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน สาหรับภาคเกษตรขยายตัวในอัตราชะลอลง
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ทาให้ปริมาณผลผลิตของพืชลดลง
2.2.5 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากสัดส่วนการผลิตหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ภาคบริการ ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
70.5 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ภ าคบริ การเป็ น อย่ างมาก โดยผลกระทบที่เห็ น ได้ชัดคือ จานวนนักท่ องเที่ ยวลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ และระดับกาลังซื้อของนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง ซึ่งมีปัจจัยมาจาก ภาระหนี้สิน ที่เพิ่มมากขึ้น และ
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศ
จากปัญหาข้างต้น นอกจากการที่ ภาครัฐได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางมาตรการการคลัง
และมาตรการการเงินแล้ว ทุกภาคส่วนของจังหวัดควรมีการจัดงาน/เทศกาล/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม ให้มีความน่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
อีกทั้ง การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น
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2.3 เศรษฐกิจรายสาขาที่สาคัญของจังหวัด
2.3.1 ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
1) สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว/รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร
โรงแรม บู ติ ค รี ส อร์ ท และโฮมสเตย์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจ านวนมาก จึ ง เป็ น จุ ด ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ จนทาให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญระดับโลก
ในด้ า นสิ น ค้ า และการบริ ก ารนั้ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี จุ ด แข็ ง ในด้ า นสิ น ค้ า และการบริ ก าร
เชิงท่องเที่ยวหลายรูป แบบที่ส ามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ เชิง วัฒ นธรรม และรองรับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ อาทิ
(1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพื้นฐานวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน
(2) การท่ อ งเที่ ย วแบบพ านั ก ระยะยาว (Long Stay) ซึ่ ง ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วโดยมุ่ ง เน้ น
การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ เนื่ อ งจากเชี ย งใหม่ เป็ น สถานที่ ก ารพั ก ผ่ อ นที่ ค รบรู ป แบบทั้ งในรู ป แบบธรรมชาติ และ
ในรูปแบบเมือง
(3) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Health Tourism) ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต และพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ โดยแบ่ ง จากการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ท ากิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ หรื อ
การบาบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น
(4) การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา
เป็ น การท่องเที่ยวที่เน้ น ให้บ ริการ แก่นั กเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึ กษายังสถาบันในจังหวัด
เชียงใหม่
(5) การท่ องเที่ ย วเพื่ อการประชุ มและสั มมนา (MICE) โดยจั งหวั ด เชี ยงใหม่ มี ศั กยภาพและ
ความพร้อมในการเป็น MICE City
โดยสามารถจ าแนกผลิ ตภั ณ ฑ์ ก ารท่อ งเที่ ยวของจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ มีศั กยภาพในการดึ งดู ด
นักท่องเที่ยว ได้จานวน 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์
รายละเอียด
1) GOLF
- มีสนามกอล์ฟ 14 สนามที่ได้มาตรฐาน
- สนามกอล์ฟที่สวยงาม และการบริการที่ดี
2) Wedding / Honeymoon
- คู่ แ ต่ ง งานทั้ ง ชาวไทย และต่ า งชาติ นิ ย มมาถ่ า ยภาพ รวมถึ ง
จัดงานแต่งงาน
- มี ค วามพร้ อ มทั้ ง ด้ า นสถานที่ ผู้ ป ระกอบการจั ด งานแต่ ง งาน
ความสะดวกสบายด้านการเดินทาง
3) Health and Wellness
- นาเสนอคุณค่าภูมิปัญญาไทย และผลิตภัณฑ์ไทย รวมถึงศักยภาพ
ในการดูแลรักษาสุขภาพ
- ให้บริการแบบไทย
4) Ecotourism เป็นเส้นทางแหล่ง
- มีเส้นทางการเดินป่า และศึกษาธรรมชาติหลายหลายเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน (Community based tourism)
5) ศาสนา
- สถานที่นมัสการบูรพาจารย์ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพ
นับถือของชาวไทย และต่างชาติ
- สถานที่ปฏิบัติ ศึกษา พุทธศาสนา และนั่งสมาธิ
6) อาหาร
- ความเป็นเอกลักษณ์ รสชาติอาหารเมือง
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กลุ่มผลิตภัณฑ์
7) OTOP

8) พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรม
ท่องเที่ยว เชิงวิถีชีวิต
9) กลุม่ สินค้าท่องเที่ยวตาม Theme
และกระแส (Trend)

รายละเอียด
- เป็ น สิ น ค้ านโยบายของรัฐ บาล เพื่ อส่ งเสริม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรม
พื้น บ้ าน โดยเน้ น ในพื้ น ที่ ที่มี แหล่ งผลิ ต และสามารถท ากิจกรรม
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนได้ ซึ่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ที่ มี
ศักยภาพเป็นจานวนมาก
- พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงวิถีชีวิต เช่น หมู่บ้าน
แม่ ก าปอง หมู่ บ้ า น สั น ลมจอย หมู่ บ้ า นท่ อ งเที่ ย วการเกษตร
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / กิจกรรมสันทนาการ / ร้านอาหารและ
สินค้าที่ระลึก ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่มา : สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

และจากการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) และมุ่งสู่ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) ส่งผลให้ ธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยธุรกิจบริการสุขภาพที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
(1) การบริการสปา
ภาพรวมของธุรกิจสปาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงที่มีการเติบโตมากขึ้น และเติบโตมาตลอด
10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสถิติในช่วงโลว์ซีซั่นการเติบโตของธุรกิจสปาจะอยู่ที่ ร้อยละ 20 - 25 แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเท่าตัว
อยู่ที่ร้อยละ 50 โดยมูลค่าตลาดของธุรกิจ สปาในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี จากจานวน
ผู้ประกอบการ 48 ราย ที่เป็นสมาชิกของสมาคมไทยล้านนาสปา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีราวร้อยละ 20
ทั้ ง นี้ ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา (2560 - 2562) ธุ ร กิ จ สปาของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เติ บ โต
อย่ า งรวดเร็ ว ด้ ว ยผลพวงของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพิ่ ม มากขึ้ น
จากกระแสของภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand และกลายเป็นลูกค้ากลุ่มหลักที่นิยมใช้บริการสปามากที่สุด โดยมี
สัดส่วนมากถึงร้อยละ 80 - 90 เมื่อเทียบกับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งสัดส่วนที่เหลือราวร้อยละ 10 - 20 เป็นกลุ่มลูกค้า
ชาวไทย ตะวันออกกลาง ยุโรป สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิจสปาเชียงใหม่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือการรักษาความเป็นอัต ลักษณ์ล้านนาที่ครบทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มีความแตกต่าง
จากสปาแหล่งอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มุ่งพัฒ นามาตรฐานและงานด้านนวัตกรรมที่จะนามาใช้กับสปา โดยในปัจจุบัน
จังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรีย มน านวัตกรรมผลไม้ 12 เดือน 12 ชนิด ที่ ปลู กในพื้ นที่จังหวัดเชียงใหม่มาทาเป็ น
ทรีตเมนต์ (Treatment) ในทุ กขั้น ตอนของการทาสปา อาทิ สตอร์ เบอร์รี่ อโวคาโด มะม่วง ลิ้นจี่ ลาไย มะเกี๋ยง
เคปกูสเบอรี่ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้
ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมผลไม้ 12 ชนิดเสร็จสมบูรณ์แ ล้ว และจะเป็น Signature ใหม่ของสปาล้านนา โดยขณะนี้
มีผู้ประกอบการ 15 ราย ที่เตรียมจะนานวัตกรรมผลไม้ 12 ชนิดมาใช้ในงานสปา
ปัญหาที่สาคัญของธุรกิจสปาเชียงใหม่ คือ การขาดแคลนพนักงานสปาเทอราปิสต์ (Spa
Therapist) จากการขยายตัวของธุรกิจสปาในภาพรวม ทาให้จานวนเทอราปิสต์ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ และพบว่าความ
ต้องการในการเข้าสู่อาชีพนี้ยังมีค่อนข้างน้อย ทั้งที่เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงทางรายได้เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่า และ
เป็ นทักษะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุ คคล แต่ด้วยภาพลักษณ์อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ คนสนใจที่จะเป็น
เทอราปิสต์ยังมีไม่มาก ดังนั้น ควรมีการยกระดับอาชีพเทอราปิสต์เป็นกลุ่มอาชีพที่มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะที่ภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนและผลักดันศาสตร์สปาเป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อที่จะสามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้
ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

29
(2) การบริการนวดแผนไทย
จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมและพัฒ นาธุรกิจบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพมีมูลค่าทางธุรกิจสูงและสร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่กว่า
1,000 ล้านบาทต่อปี ในปี พ.ศ. 2562 มีสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพมาขอรับรองมาตรฐานจานวน 648 แห่ง
และมีผู้ให้บริการจานวน 1,780 คน ซึ่งการนวดแผนไทยที่ดีจะทาให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชีย งใหม่ รวมถึงการสร้างค่านิยมเรื่องการไปจังหวัดเชียงใหม่ต้องไปนวดแผนไทย แต่ในปี พ.ศ. 2563
ได้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ซบเซาลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก สาหรับภาคการท่องเที่ยว
และบริการ
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) สืบเนื่องจากจังหวัด
เชีย งใหม่ เป็ น เมืองที่เป็ น ศูน ย์ รวมการประชุมของภาครัฐ จากภาคเหนือตอนบนทั้งหมด เนื่องจากเป็น ศูนย์รวม
ศู น ย์ ร าชการของภาคเหนื อ (Government Center) ท าให้ ก ารจั ด ประชุ ม ต่ า งๆ สามารถท าได้ ส ะดวก โดยมี
หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในพื้นที่ถึง 166 หน่วยงาน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI) ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ และศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือ
ตอนบน เป็นต้น และยังเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ และสถานที่สาคัญในภูมิภาค
อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของประเทศในเอเชีย และเอเชียตะวันออกอีกด้วย รวมถึง เป็นศูนย์กลางของสถานบริการ
ด้านสาธารณสุขของภูมิภาค โดยประกอบด้วยสถานบริการด้านสาธารณสุข ประเภทที่ มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
48 แห่ง จานวน 6,301 เตียง จาแนกเป็นประเภทบริการทั่วไป 42 แห่ง และประเภทบริการเฉพาะโรคจานวน 6 แห่ง
การส่ งเสริ ม ให้ เชี ย งใหม่ เป็ น ที่ รู้จั ก ในเรื่อ งเมื อ งส าหรับ การจัด ประชุ ม สั ม มนา นิ ท รรศการ
โดยเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเชี่อมโยงศูนย์กลางของภูมิภาคเหนือตอนบน อันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สาคัญเป็น
ศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
เชียงใหม่เป็นจานวนมาก มีจุดขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ ของการเป็นไมซ์ซิตี้ในเมืองเชื่อมโยง
ทั้งนี้ การมีศูน ย์ ป ระชุมและแสดงสิ นค้ านานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ ทาให้จังหวัดมีความสามารถในการรองรับงานในระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยมีข้อได้เปรียบ
ทั้งการมีทาเลที่ตั้ง มีความโดดเด่นทั้งในด้านการขนส่ง การเดินทาง ด้วยรถไฟ เครื่องบิน และรถยนต์ บรรยากาศ
สวยงามแวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติห้อมล้อมด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และ
อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารต่างๆ รวมทั้งใกล้กั บเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
มากมาย อาทิ ม่อ นแจ่ ม ปางช้างแม่ ส า สวนพฤกษศาสตร์ส มเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์ สวนสั ตว์จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไนท์ซาฟารี เป็นต้น
2) รางวัลด้านการท่องเที่ยว
(1) รางวัล กิน รี : จั งหวัด เชี ยงใหม่ ได้รับ รางวัล กิน รี ทั้ งหมด 10 รางวัล ซึ่ งถื อเป็ น รางวัล
อันทรงเกียรติ สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่ดีขึ้น โดยจังหวัดชียงใหม่ได้รางวัล ดังนี้
(1.1) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :
- รางวัลดีเด่น (แหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้) ได้แก่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- รางวัลดีเด่น (ประเภทแหล่งนันทนาการเพื่อการความบันเทิง) ได้แก่ คุ้มขันโตก และ
ปางช้างแม่สา
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(1.2) ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ :
- รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปา แอนด์ รีสอร์ท
- รางวัลดีเด่น ได้แก่ โอเอซิสสปา ชีวาสปา วิมานสปาเชียงใหม่ ลานนาคาสปา
(1.3) ประเภทรายการนาเที่ยว : รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ Rock the Gibbon
(2) มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น : โดยมี ส ถานประกอบการและหน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ
การรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนและรางวัล
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน จานวนทั้งสิ้น 25 แห่ง โดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
- มาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเ ขียวอาเซียน ได้แก่ โรงแรม เมอเวนพิค สุริวงศ์ โฮเทล
เชียงใหม่
- รางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ประจาปี พ.ศ. 2563 ประเภทเขตชนบท (Rural
Product) ได้แก่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง
(3) ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว : รางวัลดีเด่นโรงแรมบูติค ได้แก่ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซค์
สปา รีสอร์ท
ทั้งนี้ สถานที่ ท่ องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไม่เพี ยงแต่เป็นที่รู้จักและนิยมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังจะเห็นได้จากการจั ดอันดับเมืองท่องเที่ยวของนิตยสาร
ด้านการท่องเที่ยวสาคัญของโลก กล่าวคือ
ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว ดังนี้
- รางวั ล Best Destination เมื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น THE BEST of
THAILAND AWARDS VOTED BY CHINESE TOURISTS
- รางวัล Flower of the Year งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการ
คัดเลือกจาก International Garden Tourism Network ของยุโรปให้ได้รับรางวัล Flower Festival of The year
โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมใหญ่ Flower And Garden Conference เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
(World’s Best Awards) ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (สหรัฐอเมริกา) มีทั้งหมด 25 อันดับซึ่งจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีประเด็นการชี้วัด อาทิ
สายการบินมีความสะดวกสบาย โรงแรมมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน รวมไปถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวสามารถใช้ภาษาสื่อสาร แนะนาเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว และที่พักได้เป็นอย่างดี
ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
- รางวัล “World’s Best Cities” เมื องน่ าท่ องเที่ ยวอั นดั บ 3 ของโลก จากการจั ดอั นดั บของ
นิตยสาร Travel and Leisure
- รางวัล “Asia Best Cities” อันดับหนึ่งของเอเชีย จากการจัดอัน ดับ ของนิตยสาร Travel
and Leisure
ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ รางวัล “The world's
Best cities 2016” เมืองน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร Travel and Leisure
ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้ รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ อันดับหนึ่งเมืองที่
เป็ น มิ ต รกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประจ าปี 2563 (เชีย งใหม่ ) จากนิ ต ยสาร Condé Nast Traveler ซึ่ งเป็ น นิ ต ยสาร
ท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกา
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ล้านบาท

3) ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว
(1) จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2563 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ จานวน 6,007,763 คน ลดลง
จากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับร้อยละ -46.19 แยกเป็นชาวไทย 5,443,027 คน (-29.23%) และ
ชาวต่างประเทศ 564,736 คน (-83.74%) โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยว รวม 5 ปี
เท่ากับร้อยละ -5.45 รายละเอียดดังนี้
ปี
รวม (ล้านคน) ร้อยละ ไทย (ล้านคน) ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านคน) ร้อยละ
2559
9,623,958 +3.64 6,721,819 +4.19
2,902,139
+2.37
2560
10,390,801 +7.97 7,261,793 +8.03
3,129,008
+7.82
2561
10,863,150 +4.54 7,604,764 +4.72
3,258,386
+4.13
2562
11,165,860 +2.78 7,691,453 +1.13
3,474,407
+6.62
2563
6,007,763 -46.19 5,443,027 -29.23
564,736
-83.74
เฉลี่ย 5 ปี 9,610,306.4 -5.452 6,944,571.2 -2.232 2,665,735.2
-12.56
แผนภาพแสดงจานวนนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2559 - 2563
12
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(2) จานวนนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2563 มี นั ก ทั ศ นาจร (นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไม่ ค้ า งคื น ) ที่ เดิ น ทางเข้ ามาเชี ย งใหม่
จานวน 1,074,027 คน ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับร้อยละ -52.28 แยกเป็นชาวไทย
1,031,286 คน (-47.17%) และชาวต่างประเทศ 42,741 คน (-85.67%) โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโต
ของจานวนนักทัศนาจร รวม 5 ปี เท่ากับร้อยละ -6.55 รายละเอียดดังนี้
ปี
รวม (ล้านคน) ร้อยละ
ไทย (ล้านคน)
ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านคน) ร้อยละ
2559
1,940,838 +4.32
1,681,989
+4.50
258,849
+3.15
2560
2,057,732 +6.02
1,784,928
+6.12
272,804
+5.39
2561
2,185,825 +6.21
1,899,372
+6.41
286,154
+4.89
2562
2,250,686 +2.98
1,952,422
+2.79
298,264
+4.23
2563
1,074,027 -52.28
1,031,286
-47.17
42,741
-85.67
เฉลีย่ 5 ปี 1,901,821.6 -6.55
1,669,999.4 -5.47
231,762.4
-13.60
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4) ข้อมูลจานวนรายได้จากการท่องเที่ยว
(1) จานวนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในปี พ.ศ. 2563 จั งหวัดเชีย งใหม่มีจานวนรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน 49,841
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับร้อยละ -54.96 แยกเป็นชาวไทย 42,474.32 ล้านบาท
(-36.90 %) และชาวต่างประเทศ 7,366.71 ล้านบาท (-83.04%) โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของรายได้จาก
การท่องเที่ยว รวม 5 ปี เท่ากับร้อยละ - 4.88 รายละเอียดดังนี้
ปี
รวม (ล้านบาท) ร้อยละ ไทย (ล้านบาท) ร้อยละ ต่างชาติ (ล้านบาท) ร้อยละ
2559
90,137.28 +9.16
56,217.49
+4.71
33,919.79
+17.45
2560
99,070.42 +9.91
61,320.38
+9.08
37,750.04
+11.29
2561
107,625
+8.63
66,309.57
+8.13
41,315.75
+9.44
2562
110,670
+2.82
67,321.49
+1.52
43,438.84
+5.13
2563
49,841
-54.96 42,474.32 -36.90
7,366.71
-83.04
เฉลี่ย 5 ปี 91468.74
-4.88
58728.65
-2.692
32758.226
-7.95
แผนภาพแสดงจานวนรายได้จากนักท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2559 - 2563
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(2) ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัว
ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่มีค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัว อยู่ที่ 3,763.13
บาท/คน/วัน เมื่อเทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยสามารถแยกเป็นค่าใช้จ่ายรายหมวด ประกอบด้วย
ค่าที่พัก, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าซื้อสิ นค้าและของที่ระลึก , ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง , ค่าบริการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด, ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายรายหมวด
ปี 2559
ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
1. ค่าที่พัก
870.50
910.58
942.94
964.29
674.80
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
701.95
745.99
782.03
810.16
769.65
3. ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก
682.41
720.42
754.02
786.88
747.53
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
428.90
448.30
467.25
475.27
451.50
5. ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 397.32
413.78
428.93
430.10
408.59
6. ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด
288.31
304.55
319.59
332.60
315.97
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
149.92
155.04
161.65
161.89
153.79
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน
3,519.31 3,698.66 3,856.41 3,961.19 3,763.13
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5) ข้อมูลจานวนสถานที่พักแรม
(1) จานวนสถานที่พักแรมประเภทต่างๆ
ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่มีจานวนสถานที่พักแรมประเภทต่างๆ ประกอบด้ว ย
เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ทและอื่นๆ และโรงแรม ทั้งสิ้น 545 แห่ง รายละเอียดดังนี้
สถานที่พักแรมประเภทต่างๆ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
1. เกสท์เฮ้าส์
186
202
198
201
68
2. รีสอร์ทและอื่นๆ
216
296
301
319
232
3. โรงแรม
654
912
922
978
245
รวมทังสิน (แห่ง)
1,056
1,410
1,421
1,498
545
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(2) จานวนห้องพัก จานวนวันพักเฉลี่ย และอัตราพักแรม
ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนห้องพัก 36,819 ห้อง (โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ปี
ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 จานวน 36,113 ห้อง) มีระยะเวลาพัก จานวน 2.19 วัน (โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ปี ตั้งแต่ปี
2559 - 2563 จานวน 2.25 วัน) มีอัตราการเข้าพัก 70.56 % (โดยมีค่าเฉลี่ย 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2563
จานวน 73.5 %) เมื่อเทียบกับปี 2562 รายละเอียดดังนี้
ปี พ.ศ. จานวนห้องพัก (ห้อง) ระยะเวลาพัก (วัน) อัตราการเข้าพัก (%) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน
2563
36,819
2.19
70.56
3,763.13
2562
38,757
2.31
74.28
3,961.19
2561
36,186
2.38
76.02
3,856.41
2560
35,994
2.40
73.93
3,698.66
2559
33,515
2.30
69.87
3,519.31
ค่าเฉลี่ย
36,113
2.25
73.5
3,759
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6) นโยบายที่สาคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทังในด้านบวกและด้านลบ
(1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
รัฐ บาลได้ มีแผนงาน/โครงการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสนั บ สนุ น
การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วของจั งหวัดเชี ย งใหม่ ได้ แก่ โครงการพั ฒ นาท่ าอากาศยานเชีย งใหม่แ ละการก่อ สร้าง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ส ายเด่นชัย - เชียงใหม่ และโครงการระบบขนส่ ง
มวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)
(2) การขับเคลื่อนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน
ลาปาง และพะเยา โดยการจัดกลุ่มเขตพัฒ นาการท่องเที่ยว ภายในกลุ่มมีลักษณะการท่ องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน
สามารถหาจุ ดผลั กดั น ร่ ว มกั น เพื่ อพั ฒ นาเป็ น จุด ขายและพั ฒ นาเส้ น ทางท่ องเที่ ย วเชื่ อมโยงกัน ระหว่างจังหวั ด
ช่วยสร้างรายได้ และความเข้มแข็งภายในกลุ่ม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดและของประเทศ อย่างไรก็ตาม
มีบางจังหวัดเห็นว่าควรมีการจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดใหม่ เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีลักษณะและจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกันทิศทางการพัฒนาอาจไม่ตรงกัน และการมีจังหวัดภายในกลุ่มเป็นจานวนมากอาจไม่คล่องตัวในการ
บริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
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(3) การประกาศบังคับใช้พระราชกาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
มาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
รัฐบาล ทาให้ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคงอยู่ในภาวะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ ไม่มีรายได้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจังหวัดเชียงใหม่ต้องพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
(4) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health
Administration : (SHA)
ยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร โดยขอประเมิ น และให้ ผ่ า นมาตรฐาน Safety & Health
Administration (SHA) เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ด้ า นสุ ข อนามั ย เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การกลั บ มาของ
นักท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากผู้ป ระกอบการในการให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ (New Normal) ที่จะต้องตระหนักในปัจจัยด้านสุขอนามัยเป็นหลัก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมหลายๆ
ด้านในการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็น สายการบิน , โรงแรม/ที่พัก, ร้านอาหาร, สถานที่
ท่องเที่ยว, สุขภาพและความงาม, รถเช่า ฯลฯ จะเห็นได้จากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ผ่ านมาตรฐานความปลอดภั ย ด้านสุ ขอนามั ย Amazing Thailand Safety and Health Administration : (SHA)
จานวน 740 แห่ง ดังนี้
ลาดับ
ประเภท/ผลิตภัณฑ์
จานวน (แห่ง)
1
โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์
305
2
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
179
3
สุขภาพและความงาม
79
4
นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
54
5
บริษัทนาเที่ยว
51
6
ร้านค้าของที่ระลึก
28
7
ยานพาหนะ
25
8
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
9
9
กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
6
10 โรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม
4
(5) นโยบายอื่นๆ ของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย โครงการเที่ยวปันสุข , โครงการกาลังใจสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.), โครงการเราไปเที่ยวกัน, โครงการคนละครึ่ง, การเพิ่มวันหยุดยาว เป็นต้น
6) สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว
(1) สถานการณ์ทางการท่องเที่ยว ปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม)
ในปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ถือเป็ น
ช่วงวิกฤตของสถานการณ์ท่องเที่ ยวในประเทศต้องฝากในเดือน มีนาคม - เมษายน ประเทศไทยต้องรับมือกับ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ มาตรการล็อกดาวน์ , พ.ร.ก ฉุกเฉิน มาตรการ
เคอร์ฟิวถูกนามาใช้ รวมทั้งการยกเลิกกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทย
หยุดลงแบบฉับ พลัน ภาคธุรกิจทยอยปิดกิจการเป็นจานวนมากและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหยุดชะงัก
แต่อย่างไรก็ตามผลจากการใช้มาตรการต่างๆกอปรกับความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชน ทาให้ประเทศไทย
สามารถรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเดือนพฤษภาคม รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ
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ผ่อนคลายปลดล็อคพื้นที่และกิจการ/กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งออกมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลให้ประชาชนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศหลังล็อกดาวน์เริ่มฟื้นตัวได้บ้าง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากภาครัฐที่ประกาศให้มีวันหยุดชดเชย
เพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี พ.ศ. 2563 และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้ 2 โครงการ
หลัก ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกาลังใจ ผนวกกับททท.และภาคเอกชนได้ร่ วมกันจัดกิจกรรม
ต่างๆ และโปรโมชั่ น แพ็ ค เกจท่ อ งเที่ ย ว ทั้ งนี้ การฟื้ น ตั ว ของการท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศยั งไม่ ทั่ ว ถึงทุ ก พื้ น ที่
โดยภู มิ ภ าคระยะใกล้ อ ย่ างภาคตะวัน ออก ภาคกลางและภาคตะวัน ตกจะฟื้ น ตัว ได้ เร็ว กว่า โดยเฉพาะจังหวัด
ท่อ งเที่ ย วที่ มี ร ะยะทางใกล้ ก รุงเทพฯ เช่ น ชลบุรี , ระยอง, กาญจนบุ รี , ราชบุ รี , เพชรบุ รี และประจวบคี รีขั น ธ์
จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยสูงกว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่ใกล้กว่าเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
อยู่ในกรุงเทพฯ และคนไทยยังนิ ยมเดินทางด้วยรถยนต์ถึงร้อยละ 70 (อ้างอิงจากการสารวจความคิดเห็นคนไทย
ออกเดินทางท่องเที่ยวหลัง Covid-19 ของ ททท.) อย่างไรก็ดี ภูมิภาคระยะไกลก็มีบางจังหวัดที่มีอัตราเพิ่มขึ้นของ
จานวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับกระแสแรงศรัทธาความเชื่อ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์”
รวมทั้งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มจานวนเที่ยวบิน ของสายการบินในประเทศส่งผลให้คนไทยเดินทางเข้ามาจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นและจังหวัดที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย ยะลา อุบลราชธานี หรือเลย ก็มีอัตราจานวน ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ดังนั้น ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศปี พ.ศ. 2563 จะมีแนวโน้มขยับตัวดีขึ้น
แต่ยังต่ากว่าระดับ ปกติก่อนเกิด covid-19 เพราะยังมีแนวโน้มความกังวลต่อความเสี่ยงของการระบาดโรคใหม่
ทาให้จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยอยู่ ที่ 90.23 ล้ านคน ลดลงร้อยละ 48 ขณะที่รายได้ ทางการท่องเที่ยวยังไม่
กลับคืนมาในระดับปกติเช่นกัน เนื่องจากยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิ จในประเทศ นักท่องเที่ยวระมัดระวัง
การใช้จ่ายและลดจานวนความถี่ ในการเดินทางท่องเที่ยวส่งผลให้มีรายได้จากการเดินทางอยู่ที่ 500,000 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 54
(2) แนวโน้ม/ทิศทาง การท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2564 (มกราคม - ธันวาคม)
ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าภาพรวมการเติบโตของตลาดล่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2563 แต่จะยังไม่ฟื้นตัวกลับมาในระดับเดียวกับปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่ อ งจากต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความไม่ แ น่ น อนของปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โอกาสความสาเร็จในการพัฒนาวัคซีน
และการกระจายวัคซีนให้เพียงพอทั่วโลกการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศการกลับมาบินระหว่างประเทศ
ของสายการบิน ต่างๆ รวมถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยต่อการเดินทางระหว่างประเทศ
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่ออุปสงค์และอุปทาน การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ คาดว่าปี พ.ศ.
2564 จะมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาจังหวัดเชีย งใหม่ประมาณ 6,000,000 - 15,500,000
ล้ า นคน และสร้ า งรายได้ ให้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ป ระมาณ 300,000 - 700,000 ล้ า นบาท โดยคาดการณ์
สถานการณ์ ปี พ.ศ. 2564 เป็น 3 กรณี (ปรับประมาณการนับเดือนตุลาคม 2563)
(3) ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ทาให้ส่งผลกระทบในทุกมิติอย่างหนักต่อภาคธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ
- ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก ประมาณ 600 แห่ง, ห้องพัก 60,000 ห้องทั้งในและ
นอกระบบ ไม่มีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศทาให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง (ข้อมูลจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ)
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนาเที่ยว จานวน 1,573 แห่ง ไม่มีผู้ใช้บริการทั้ง ชาวไทยและ
ต่างประเทศ ทาให้ลูกจ้างว่างงาน (ข้อมูลจากสานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ)
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- มัคคุเทศก์ ในภาคเหนือ (ส่วนใหญ่อยู่จังหวัดเชียงใหม่) จานวน 12,005 คน ตกงาน
(ข้อมูลจากสานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ)
- สถานบริการสปา จานวน 48 แห่ง และร้านนวด 648 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 1,500
ล้านบาท ยังไม่เปิดให้บริการ ตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมไทยล้านนาสปา)
- แหล่งท่องเที่ ยว อาทิ ปางช้าง ประมาณ 80 ปาง,ช้าง 900 เชือก มูลค่าความเสียหาย
3,000 – 4,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากสมาคมสหพันธ์ช้างไทย), ไนท์ซาฟารี, สวนสัตว์, แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
ทั้งหมด เป็นต้น ยังไม่เปิดให้บริการ
- ร้านรถเช่า ประมาณ 100 แห่ง ยังไม่มีผู้ใช้บริการ (ข้อมูลจากชมรมผู้ประกอบการรถเช่า
จังหวัดเชียงใหม่)
- ร้านอาหารและสถานบันเทิง จานวน 12,800 แห่ง มูลค่ารายรับที่เสียหายไปจากค่าเฉลี่ย
ของแต่ล ะร้านรวมกัน ในจังหวัดเชียงใหม่ เสี ยหายวันละ 70 ล้ านบาท จานวน 45 วัน คิดเป็น รายรับ ที่เสี ยไป
3,150 ล้ านบาท (ข้ อ มู ล จากสมาคมร้ านอาหารและสถานบั น เทิ งจั งหวัด เชี ย งใหม่ ) และก าลั งอยู่ ในระหว่า ง
เปิ ด กิ จ การได้ ภายใต้ ม าตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า นอนามั ย ตามมาตรฐาน SHA (Safety&Health
Administration) อย่างเข้มงวด ยังคงส่งผลให้ลูกค้ามาใช้บริการได้ไม่เต็มที่ โดยลูกค้าประจา หายไปร้อยละ 40
- ร้านขายสิน ค้าหั ตถกรรมและของที่ ระลึ ก จานวน 10,000 แห่ ง มูล ค่าความเสี ยหาย
3,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย)
- บริษั ทรับ จัดงานและออแกไนซ์ เซอร์ จานวน 50 บริ ษัท ไม่มีการจ้างงาน (ข้อมูล จาก
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์เซอร์ภาคเหนือ)
นอกจากนี้ ในช่ ว งการสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ตั้ งแต่ เดื อ นมี น าคม 2563 เป็ น ต้ น มา ส่ งผลให้ จั งหวัด เชี ย งใหม่ ไม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมด้ านการ
ท่องเที่ยวและด้านกีฬาได้ตามมาตรการการควบคุมโรคดังกล่าวของรัฐบาลและของจังหวัดเชียงใหม่
7) การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
(1) จุดอ่อน
(1.1) ช่องว่างระหว่างการท่องเที่ยวช่วงใน High Season และ Low Season ยังต่างกันอยู่มาก
(1.2) การท่องเที่ยวมีการกระจุกตัวสูง นักท่องเที่ยวมักไปเยี่ยมเยือนในสถานที่ท่องเที่ยว
เฉพาะจุด
(1.3) การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง
(1.4) การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนาการท่องเที่ยวยังไม่มากนัก
(1.5) กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดยังไม่ครอบคลุมตลอดทั้งปี
(1.6) ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางส่วนปรับตัวไม่ได้ บางส่วนต้องปิดกิจการ
(1.7) บุคลากรทางการท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการถูกพักงานโดยลดค่าตอบแทน
จนถึงการถูกเลิกจ้าง
(1.8) ความทรุดโทรมของสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งจากที่ทรุดโทรมเป็นทุนเดิม และ
ทรุ ดโทรมจากการหยุ ด ดาเนิ น การในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ งจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(1.9) ขาดการทาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
(1.10) ขาดงานวิจัยสนับสนุนรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
จากวิกฤตการณ์ต่างๆ
(1.11) การถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ยังไม่มากนัก
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(1.12) ความเข้าใจใน “วัฒนธรรมล้านนา” ของคนรุ่นใหม่ยังไม่มากนักและไม่ลึกซึ้ง
(1.13) ปัญหาสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและมีระยะเวลาที่นานขึ้น ที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาใกล้เคียงกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(2) อุปสรรค
(2.1) ความท้ าทายด้ า นการท่ อ งเที่ ย วภายใต้ ส ภาวะ New Normal ที่ ต้ อ งค านึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน
(2.2) ระบบเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาคที่ชะลอตัว สภาวะเศรษฐกิจโลก
เข้าสู่สภาวะถดถอยจนส่งผลกระทบต่อรายได้ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
(2.3) การจัดการท่องเที่ยวภายใต้ข้อจากัดของมาตรการการควบคุมโรค เช่น การปรับเปลี่ยน
วิธีการเดิน ทาง การเคลื่ อนย้ายหรือการรวมตั วกัน ของกลุ่ มคน การจากัดจานวน
นักท่องเที่ยว การใช้ใบอนุญาตจากแพทย์เพื่อประกอบการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น
(2.4) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ ยนแปลงไป เช่น การท่องเที่ยวแบบกลุ่ มที่เล็ กลง
ใช้เวลาการเดินทางที่สั้นลง ท่องเที่ยวแบบประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
(2.5) สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ในต่างประเทศยังคงรุนแรง
(2.6) มาตรการปิ ด เมื อ ง (ล็ อ กดาวน์ ) มี ก ารห้ า มอากาศยานท าการบิ น เข้ า ไทย
เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จาก
ต่างประเทศ ตามพระราชกาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
(2.7) ธุรกิจการบินโลกจะมีจานวนผู้เดินทางทางอากาศ (passenger traffic) ที่จะกลับมา
เพิ่มขึ้นสู่ระดับปกติก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี (จากการประเมินของสมาคม
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA))
(3) โอกาส
(3.1) จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ยั งคงเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วล าดั บ ต้ น ๆ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเลื อ กเป็ น
จุดหมายปลายทาง
(3.2) ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล
ด้านการท่องเที่ยวได้ง่ายและรวดเร็ว
(3.3) นโยบายเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (Special Economic Zone) ท าให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษ
ด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน เช่น สิทธิพิเศษทางภาษี ระบบขนส่ง การส่งเสริมการ
ลงทุน เป็นต้น
(3.4) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือ มีความเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย เอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว
(3.5) มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ
ในการบริการด้านการท่องเที่ยว
(3.6) รัฐบาลให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศจนถึงชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
(3.7) มีการกาหนดตราสัญลักษณ์ SHA โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้แก่
ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
(3.8) นั กท่ องเที่ย วทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชื่น ชอบอัธ ยาศัยไมตรี ความมีน้าใจของ
คนท้องถิ่นในพื้นที่
(3.9) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น
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2.3.2 ภาคการเกษตร
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ ท าการเกษตรกระจายอยู่ ใ นทั้ ง 25 อ าเภอ โดยมี จ านวนทั้ ง สิ้ น
1,854,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.76 ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด และมีครัวเรือนภาคการเกษตร จานวนทั้งสิ้น
181,371 ครัว เรื อน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 21.57 ของจานวนครัวเรือนทั้ งหมด ซึ่ง อาเภอที่ มีพื้ น ที่ท างการเกษตร
มากที่สุด คือ อาเภอฝาง จานวน 210,000 ไร่ และอาเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด คือ อาเภอจอมทอง
จานวน 12,998 ครัวเรือน โดยสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าวนาปี ลาไย สุกร โคเนื้อ และ
โคนม รายละเอียดดังนี้
1) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอ
เมือง
เชียงใหม่
เชียงดาว
จอมทอง
ดอยสะเก็ด
ฝาง
หางดง
ฮอด
แม่แจ่ม
แม่ริม
แม่แตง
อมก๋อย
พร้าว
สะเมิง
สันกาแพง
สันป่าตอง
สันทราย
สารภี
แม่อาย
ดอยเต่า
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
แม่ออน
ดอยหล่อ
กัลยา
ณิวัฒนา
รวม

พืนที่
ทังหมด
(ไร่)

ที่นา

103,993

1,647

ร้อยละ
พืนที่
เกษตร
32.74

1,176,301
470,956
419,548
555,103
164,441
893,989
1,679,105
277,271
851,740
1,308,644
717,616
561,264
135,946
110,743
178,137
60,911
460,438
502,449
420,108
319,282
376,386
264,114
136,813
421,613

27,830
14,779
28,878
28,297
10,601
16,149
53,887
15,120
20,448
50,022
37,342
14,337
31,380
15,034
16,752
3,550
54,282
3,812
13,419
10,115
12,435
8,230
7,553
12,607

17.47
15.00
55.07
13.47
28.78
18.79
28.81
33.92
21.87
52.93
31.85
40.69
83.80
30.56
35.87
10.03
50.11
5.63
26.51
15.36
29.63
15.24
16.08
42.07

จานวน
(ไร่)

พืนที่ทาการเกษตร
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น
พืชไร่/พืชผัก
ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน
จานวน
พืนที่
พืนที่
(ไร่)
(ไร่)
เกษตร
เกษตร
2,493 49.55
126
2.50
78,735
66,303
18,338
72,752
16,197
35,900
5,942
10,455
53,655
11,342
66,762
4,390
3,621
27,401
11,584
20,999
31,024
52,166
5,166
43,835
21,060
11,388
21,590
2,189

49.44 52,877 33.20
67.31 11,823 12.00
34.97 2,497
4.76
34.64 22,815 10.86
43.96
700
1.90
41.76 13,851 16.11
3.18 121,474 64.94
23.46 2,905
6.52
57.38 7,197
7.70
12.00 4,255
4.50
56.94 8,728
7.44
12.46 12,715 36.09
9.67
1,558
4.16
55.71 2,538
5.16
24.81 3,948
8.45
59.34 8,265 23.36
28.64 20,789 19.19
77.01 9,759 14.41
10.21 30,984 61.22
66.57 13,707 20.82
50.19 6,709 15.99
21.09 3,372
6.25
45.97 1,252
2.67
7.30 10,255 34.22

ไม้ดอก/ไม้ประดับ
ร้อยละ
จานวน
พืนที่
(ไร่)
เกษตร
34
0.68
0
280
11
0
6
40
0
867
0
0
47
38
0
2
134
1
0
0
0
0
702
466
0
0

0.00
0.28
0.02
0.00
0.02
0.05
0.00
1.95
0.00
0.00
0.04
0.11
0.00
0.00
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.67
0.86
0.00
0.00

รวมพืนที่ทาการเกษตร

5,031

ร้อยละ
พืนที่
ทังหมด
4.84

159,258
98,500
52,436
210,000
36,841
85,962
187,051
44,573
93,510
94,510
117,259
35,232
37,446
49,189
46,700
35,386
108,321
67,738
50,612
65,850
41,961
53,995
46,964
29,969

13.54
20.91
12.50
37.83
22.40
9.62
11.14
16.08
10.98
7.22
16.34
6.28
27.54
44.42
26.22
58.09
23.53
13.48
12.05
20.62
11.15
20.44
34.33
7.11

จานวน
(ไร่)

12,566,911 508,506 27.42 695,287 37.50 375,099 20.33 2,628 0.14 1,854,294 14.76
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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2) จานวนครัวเรือนเกษตรกรและแรงงานภาคเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอ

จานวนครัวเรือน

1. เมืองเชียงใหม่
2. จอมทอง
3. แม่แจ่ม
4. เชียงดาว
5. ดอยสะเก็ด
6. แม่แตง
7. แม่ริม
8. สะเมิง
9. ฝาง
10. แม่อาย
11. พร้าว
12. สันป่าตอง
13. สันกาแพง
14. สันทราย
15. หางดง
16. ฮอด
17. ดอยเต่า
18. อมก๋อย
19. สารภี
20. เวียงแหง
21. ไชยปราการ
22. แม่วาง
23. แม่ออน
24. ดอยหล่อ
25. กัลยาณิวัฒนา
รวม

173,278
24,495
19,739
33,584
36,958
35,225
43,544
8,621
45,568
32,934
21,026
33,640
48,634
74,039
50,871
16,995
10,569
23,422
42,533
9,487
18,205
12,041
9,461
11,549
4,303
840,721

จานวนครัวเรือน
เกษตรกร
958
12,998
12,320
12,361
4,998
9,555
6,658
4,534
10,133
9,091
9,392
9,727
6,636
7,010
4,956
9,506
6,353
11,224
5,563
2,921
5,995
6,247
4,371
5,156
2,708
181,371

จานวนแรงงาน
ภาคเกษตร (ราย)
2,088
26,126
25,872
22,744
11,445
18,823
13,782
8,751
21,887
19,727
18,408
19,454
17,121
15,773
8,723
18,917
11,753
19,081
11,627
5,842
11,211
11,744
10,359
11,034
4,956
367,248

ร้อยละ
0.55
53.06
62.41
36.81
13.52
27.13
15.29
52.59
22.24
27.60
44.67
28.91
13.64
9.47
9.74
55.93
60.11
47.92
13.08
30.79
32.93
51.88
46.20
44.64
62.93
21.57

ที่มา สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

3) ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
(1) ด้านพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
ชนิดพืช

จานวนเกษตรกร
(ราย)

เนือที่เพาะปลูก
(ไร่)

77,515
51,589
10,984
6,162
9,099
3,615
2,933
1,759
1,192
520
672

508,506
279,542
60,662
45,790
32,195
29,890
10,683
8,001
14,889.61
6,078.97
8,810.64

164,848

990,159

ข้าวนาปี
ลาไย
มะม่วง
ลินจี่
กาแฟ
กระเทียม
หอมแดง
หอมหัวใหญ่
ยางพารา (รวม)
- มีเอกสารสิทธิ์
- ไม่มีเอกสารสิทธิ์

รวม

หมายเหตุ : ข้อมูลประจาปีการผลิต 2563

เนือที่เก็บเกี่ยว
(ไร่)

ผลผลิตที่
เก็บเกี่ยวได้ (ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัม/ไร่)

505,682
274,442
46,310
45,745
30,182
29,860
10,683
7,963
12,842.89
5,710.02
7,132.87

303,823
116,728
56591
11,665
3,924
35,628
26,390
33,255
2,235
994
1,241

601
425
1,222
255
130
1,193
2,470
4,176
174

963,710

590,239

10,646

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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(2) ด้านการปศุสัตว์

ชนิดสัตว์
สุกร

จานวน
เกษตรกร
(ราย)
15,317

จานวนสัตว์
(ตัว)
382,975

กระบือ

5,732

53,167

โคเนือ

15,008

164,121

โคนม

1,134

53,089

62,936

7,449,098

ไก่
ผึงพันธุ์
(ฟาร์ม)
รวม

179

n/a

ข้อมูลผลผลิต
จานวน
291,625

(จานวนที่เข้าโรงฆ่าสัตว์)

ราคาเฉลี่ย
(บาท/หน่
วย)
หน่วยนับ
ตัว
6,400

1,866,400,000

6,070

ตัว

50,000

303,500,000

52,500

ตัว

45,000

2,362,500,000

84212.94

ตัน

18

1,515,000,001

4,574,293

ตัว

53

240,150,383

90

140,661,000

(จานวนที่เข้าโรงฆ่าสัตว์)
(จานวนที่เข้าโรงฆ่าสัตว์)
(ปริมาณนม)

(จานวนที่เข้าโรงฆ่าสัตว์)

1,562,900

น้าผึ้ง

(กิโลกรัม)

100,306

มูลค่าผลผลิต
(บาท)

บาท/กิโลกรัม

บาท/กิโลกรัม

8,102,450

6,428,211,384

หมายเหตุ : ข้อมูลประมาณการ

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

(3) ด้านการประมง
ชนิดสัตว์

ปลาทับทิม/
นิลแดง
ปลานิล
ปลาไน
ปลาตะเพียน
ปลาบึก
ปลาสวาย
ปลาดุก
ปลาหมอไทย
ปลากด
ปลายี่สกเทศ
ปลานวลจันทร์
เทศ
กบ
ปลาน้าจืดอื่นๆ
รวม

จานวน
เกษตรกร
(ราย)

จานวน
บ่อ

158

328

5,336.20

986,425

80

78,914,000

5,780
49
240
7
10
579
27
7
24
21

6,753
55
260
15
35
634
63
9
25
26

5,309.31
23.74
896.63
5.66
32.30
722.73
826.53
2.25
12.38
14.01

1,974,867
445,579
92,943
2,806
19,533
15,325
11,893
7,865
8,340
4,750

60
50
50
60
75
70
78
100
44
40

26,734,535
22,278,950
4,647,146
1,683,336
1,464,946
1,072,750
927,648
786,500
366,945
190,000

22
30
6,954

124
1.86
1,860
41
23.43
2,063
8,368 13,207.03 3,574,248

77
40

143,223
82,500
139,292,479

เนือที่เลียง (ไร่)

ผลผลิต
(กิโลกรัม)

ราคาเฉลี่ย
(บาท/หน่วย)

มูลค่าผลผลิต
(บาท)

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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4) การเพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือนของสินค้าเกษตรของจังหวัด
หน่วย : ร้อยละ

5) ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่ มเกษตรกรจานวน 189 แห่ ง มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 11,686 คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรประเภททาสวน จานวน 78 แห่ง มีสมาชิกจานวน 4,478 คน ดังนี้
ลาดับ
ประเภทกลุ่มเกษตรกร
จานวน/แห่ง
จานวนสมาชิก/คน
1
ทานา
71
4,577
2
ทาไร่
30
2,121
3
ทาสวน
78
4,478
4
เลี้ยงสัตว์
7
273
5
อื่นๆ
3
237
รวม
189
11,686
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564

ส าหรั บ การประกอบธุรกิ จสหกรณ์ มี จานวน 7 ประเภท รวมทั้ งหมด 283 แห่ ง มี จานวน
สมาชิกรวมทั้งหมด 474,234 คน ดังนี้
ลาดับ
ประเภทสหกรณ์
จานวน/แห่ง
จานวนสมาชิก/คน
1
สหกรณ์การเกษตร
167
225,704
2
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
46
65,336
3
สหกรณ์ออมทรัพย์
28
93,925
4
สหกรณ์ร้านค้า
6
68,704
5
สหกรณ์บริการ
28
8,957
6
สหกรณ์นิคม
7
11,579
7
สหกรณ์ประมง
1
29
รวม
283
474,234
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564
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6) ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP ทั้งสิ้น 21,240 ราย และมีพื้นที่ได้รับการ
รับ รองแหล่งผลิ ต GAP ทั้งสิ้น 39,470 แปลง หรือ 124,232.39 ไร่ โดยพื ชที่ได้ รับ การรอง GAP ส าคัญ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
เกษตรกรทีไ่ ด้รับ
พืนที่ทไี่ ด้รับการรับรอง GAP
ที่
ชนิดพืช
การรับรอง GAP (ราย)
จานวนแปลง
จานวนไร่
1 ลาไย
5,729
6,719
33,378.85
2 ลาไยอีดอ
3,629
4,220
25,170.14
3 ลิ้นจี่
1,023
1,191
10,054.40
4 ข้าวโพดฝักสด
1,452
2,540
8,878.44
5 มะม่วง
828
1,012
6,335.34
6 กาแฟอาราบีก้า
829
859
6,270.89
7 กระเทียมหัว
916
998
5,985.65
8 หอมหัวใหญ่
1,027
1,161
4,711.57
9 ส้มเปลือกล่อน
115
120
4,224.25
10 กาแฟ
503
532
3,681.08
11 มะม่วงน้าดอกไม้
416
439
3,399.93
12 กะหล่าปลี
1,010
1,085
1,612.80
13 ถั่วเหลืองฝักสด
612
922
2,494.16
14 พลับ
400
410
1,783.85
15 มันฝรั่งโรงงาน
304
328
1,662.85
16 เสาวรส
893
934
1,450.69
17 อะโวกาโด
511
566
1,418.40
18 ฟักทองญี่ปุ่น
678
698
1,368.98
19 ผักกาดขาวปลี
1,049
1,061
1,328.79
20 ถั่วเหลือง
258
269
1,245.75
ที่มา : สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

7) ข้อมูลตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(1) ตลาดค้ า ส่ งสิ น ค้ า เกษตร : ตลาดเมื อ งใหม่ เลขที่ 1 ถนนวิช ยานนท์ ต าบลช้ า งม่ อ ย
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทาการทุกวัน
(2) ตลาดเกษตรกร
- บริ เวณหลั ง ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภายในศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทาการทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 06.00 – 14.00 น.
- ตลาดขยายผล ห้าง Big C Extra ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30 – 19.00 น.
- ตลาดขยายผล ห้าง Big C สาขาดอนจั่น ทุกวันพุธ เวลา 09.30 – 19.00 น.
(3) กาดนัดเกษตรอิน ทรีย์เชียงใหม่ เช่น ข่วงเกษตรอินทรี ย์, กาดนัดเกษตรอินทรีย์ เจ เจ
มาร์เก็ต, กาดแม่โจ้ 2477 เป็นต้น
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8) ข้อมูลด้านการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล Smart Farmer, Young Smart Farmer,
แหล่งแปรรูป, แหล่งกระจายสินค้า ฯลฯ
ตารางจานวน Smart Farmer, Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน
Smart Farmer (ราย) Young Smart Farmer (ราย)
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
18,005
324
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
2,953
1
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
127
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
55
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
19
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
331
กยท.จ.เชียงใหม่
30
รวม
21,520
325
2.3.3 ภาคอุตสาหกรรม
1) ภาพรวมภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนทั้งสิ้น 953 โรงงาน เงินลงทุนรวม 31,108.38 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 31,280 คน รายละเอียด ดังนี้
จานวน
เงินทุนจดทะเบียน
ลาดับ
กลุ่มอุตสาหกรรม
คนงาน
โรงงาน
(ล้านบาท)
1 การผลิตอื่นๆ
197
7,572.34
4,826
2 ผลิตภัณฑ์จากพืช
166
6,602.10
3,135
3 อุตสาหกรรมอาหาร
150
5,849.87
6,347
4 ผลิตภัณฑ์อโลหะ
93
1,516.86
2,361
5 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อม
93
3,925.41
2,799
ยานพาหนะและอุปกรณ์
6 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
53
591.87
1,786
7 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจาก
43
380.72
1,799
ไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ
8 ผลิตภัณฑ์โลหะ
32
616.04
1,060
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
23
261.89
469
10 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
21
547.81
147
11 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า
16
345.84
2,244
12 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
16
417.82
511
13 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
11
156.40
256
14 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
9
218.99
575
15 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
9
1,152.46
609
16 สิ่งทอ
8
408.11
679
17 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
7
511.72
1,562
18 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
2
16.15
46
19 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
2
1.98
44
20 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรือการทาแม่พิมพ์
2
14.00
25
รวมทังสิน
953
31,108.38
31,280

44
ตารางเปรียบเทียบจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ได้รับอนุญาตประกอบ
ปี 2563
ลาดับ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
กิจการโรงงาน
(ณ 31 ธ.ค. 63)
1 โรงงาน
1,425
1,488
992
953
2 ทุนจดทะเบียน
30,095.96 31,498.64 32,914.07
31,108.38
3 คนงาน
36,509
37,421
29,506
31,280
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th

2) ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
(1) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่
(1.1) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยกิ จการเกี่ยวกับการสีข้าว อบพืชผล
ทางการเกษตร บ่มและอบใบยาสูบ การคัดแยกเมล็ดพืช คัดแยกขนาดและเคลือบผิวส้ม เป็นต้น ปัจจุบันมีจานวน
โรงงานทั้งสิ้น 161 โรงงาน เงินลงทุน 6,499.31 ล้านบาท คนงาน 3,103 คน
(1.2) อุ ต สาหกรรมอาหาร ประกอบด้ ว ยการผลิ ต เกี่ ย วกั บ การแปรรู ป ผั ก แล ะผลไม้
การแช่แข็งทุกชนิด ผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่ ผลิตน้าแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้ง เป็นต้น ปัจจุบันมีจานวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 156 โรงงาน เงินลงทุน 5,765.05 ล้านบาท คนงาน 6,444 คน
(1.3) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะรวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ ประกอบด้ว ย
การผลิตเกี่ยวกับศูนย์บริการ จาหน่ายอะไหล่ ซ่อมบารุงและเคาะพ่นสีรถยนต์ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อและปะยางรถยนต์
เป็นต้น ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 95 โรงงาน เงินลงทุน 3,932.47 ล้านบาท คนงาน 2,812 คน
(2) ภาวะการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ รอบปี พ.ศ. 2563
ผลจากการพิจ ารณาข้อมูลการลงทุ นอุตสาหกรรมในปี 2563 มีโรงงานที่ได้รับอนุญ าต
ประกอบกิจการใหม่ และเปรียบเทียบกับ ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน จานวน 31 โรงงาน พบว่า มีโรงงาน
ที่ได้รับ อนุ ญ าตประกอบกิจ การใหม่ ลดลง จานวน 4 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 11.43 เงินลงทุน ลดลง จานวน
770.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.27 และอัตราการจ้างงาน เพิ่มขึ้น จานวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้แก่
(3.1) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยกิจการเกี่ยวกับการสีข้าว อบพื ชผล
ทางการเกษตร บ่มและอบใบยาสูบ การคัดแยกเมล็ดพืช คัดแยกขนาดและเคลือบผิวส้ม เป็นต้น ปั จจุบันมีจานวน
โรงงานทั้งสิ้น 9 โรงงาน เงินลงทุน 243.04 ล้านบาท คนงาน 772 คน
(3.2) อุ ต สาหกรรมอาหาร ประกอบด้ ว ยการผลิ ต เกี่ ย วกั บ การแปรรู ป ผั ก และผลไม้
ผลิตอาหารสาเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง ผลิตและจาหน่ายเบเกอรี่ ผลิตน้าแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้ง เป็นต้น ปัจจุบันมี
จานวนโรงงานทั้งสิ้น 3 โรงงาน เงินลงทุน 94.91 ล้านบาท คนงาน 274 คน
(3.3) กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม ประกอบด้วยการผลิ ตเกี่ยวกับ การผลิ ตแอสฟั ลท์ ติก
คอนกรีต เป็นต้น ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 2 โรงงาน เงินลงทุน 73.00 ล้านบาท คนงาน 22 คน
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ตารางแสดงจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ (เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

2.3.4 ภาคการค้าการลงทุน
การส่งเสริม การลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
มีดังนี้
1) ขันการขอรับการส่งเสริม

(1) ภาพรวมการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
มีการขอรับ การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภ าคเหนือตอนบน ในเดือนมกราคม - มีนาคม
2564 จานวน 20 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,135 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563
จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 147 รายละเอียดดังนี้
จานวนโครงการ
มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
การขอรับการส่งเสริม
2563
2564
+/2563
2564
+/(ม.ค.-มี.ค.)

ภาคเหนือตอนบน
ทั้งประเทศ

17
378

(ม.ค.-มี.ค.)

20
401

(%)

+18
+6

(ม.ค.-มี.ค.)

459
71,380

(ม.ค.-มี.ค.)

1,135
123,360

(%)

+147
+73
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(2) การขอรับการส่งเสิรมการลงทุนในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
มี โครงการที่ ข อรั บ การส่ งเสริ ม มากที่ สุ ด ในหมวดบริ ก ารและสาธารณู ป โภค จ านวน
8 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2563 จ านวนโครงการเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 33 และมู ล ค่ าเงิน ลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 72
รองลงมาได้แก่ หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร จานวน 5 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 686 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จานวนโครงการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 989 และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ จานวน
4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2563 จานวนโครงการลดลงร้อยละ 83 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 89 รายละเอียดดังนี้
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
หมวดอุตสาหกรรม
2563
2564
+/2563
2564
+/(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
3
5
+67
63
686
+989
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและ
2
2
5
80
+1,500
อุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6
4
-83
205
22
-89
เคมีภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ
1
28
บริการและสาธารณูปโภค
6
8
+33
186
319
+72
รวม
17
20
+18
459
1,135 +147
(3) การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จาแนกตามการถือหุ้น
ชาวต่างชาติยั งคงสนใจขอรับการส่งเสริม การลงทุน โดยโครงการที่ชาวต่างชาติถือ หุ้ น
ทังสิน มีจานวน 12 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 60 ของจานวนโครงการที่ขอรับฯ ทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 556
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2563 จานวนโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 รองลงมาเป็นโครงการที่มีผู้ถือหุ้ นเป็นไทยทังสิน มีจานวน 5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 25
ของจานวนโครงการที่ขอรับฯ ทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 552 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2563
จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 268 รายละเอียดดังนี้
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การถือหุ้น
2563
2564
+/2563
2564
+/(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

12
4
1
17

12
5
3
20

+25
+200
+18

303
150
6
459

556
552
27
1,135

+83
+268
+350
+147

ต่างชาติ
ไทย
ร่วมทุนไทยและต่างชาติ
รวม
ไทยและต่างชาติ 15%
เงินลงทุน : 27 ล้านบาท

ต่างชาติทั้งสิ้น 60%
เงินลงทุน : 556 ล้านบาท

ไทยทั้งสิ้น 25%
เงินลงทุน : 552 ล้านบาท
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(4) การขอรับการส่งเสริมการลุงทุนในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จาแนกตามแหล่งที่มาของ
เงินลงทุนจากต่างประเทศ
การขอรับ การส่ งเสริม มี แหล่ งเงินทุนมาจากประเทศไต้หวัน มากที่สุด มีมูล ค่าเงินลงทุน
241 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าเงินลงทุน 221
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
อันดับที่
แหล่งที่มา
จานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)
1
ไต้หวัน
1
241
2
ญี่ปุ่น
5
221
3
เนเธอร์แลนด์
1
120
4
เดนมาร์ก
1
55
5
จีน
3
18
6
เวียดนาม
1
11
7
ออสเตรเลีย
1
6
8
แคนาดา
1
3
(5) การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จาแนกตามที่ตังโครงการ
โครงการที่ขอรับ การส่ งเสริม ส่ วนใหญ่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 14 โครงการ
มีมูลค่าเงินลงทุน 902 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปี 2563 จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ
133 และมู ล ค่ าเงิน ลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3,667 รองลงมา คื อ จั งหวั ด ล าพู น จ านวน 5 โครงการ มี มู ล ค่ า
เงินลงทุน 145 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปี 2563 จานวนโครงการลดลงร้อยละ 17 และ
มูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 60 และจังหวัดพะเยา จานวน 1โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 88 ล้านบาท
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
จังหวัด
2563
2564
+/2563
2564
+/เชียงราย
เชียงใหม่
ลาปาง
ลาพูน
แพร่
น่าน
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
รวม

(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

2
6
6
1
1
1
17

14
5
1
20

+133
-17
+18

33
24
365
15
11
11
459

902
145
88
1,135

+3,667
-60
+700
+147

ที่มา : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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2) ขันการอนุมัติการส่งเสริม

(1) ภาพรวมการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
การอนุ มั ติ ให้ ก ารส่ งเสริม ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนในเดื อ นมกราคม-มี น าคม 2564
มีจานวน 11 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 752 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 พบว่า
จานวนโครงการลดลงร้อยละ 35 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 70
จานวนโครงการ
มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
การลงทุน
2563
2564
2563
2564
+/+/(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

ภาคเหนือตอนบน
17
11
-35
2,512
752
-70
ทั้งประเทศ
396
452
+14 89,380 100,110 +12
(2) การอนุมัติให้การส่งเสริมในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จาแนกตามหมวดอุตสาหกรรม
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร, หมวดผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์
ขนส่ ง และหมวดบริ ก ารและสาธารณู ป โภค มี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ ส่ ง เสริ ม มากที่ สุ ด หมวดละ 3 โครงการ
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร มูลค่าเงินลงทุน 533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่าเงินลงทุน
ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จานวนโครงการลดลงร้อยละ 50 ส่วนมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90, หมวดผลิตภัณ ฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขนส่ง มูลค่าเงินลงทุน 35 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จานวนโครงการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 200 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 95 และหมวดบริการและสาธารณู ปโภค มูลค่าเงินลงทุน 154
ล้ านบาท คิด เป็ น ร้ อยละ 20 ของมู ล ค่ าเงิน ลงทุ น ทั้ งหมด เมื่ อเปรียบเที ย บกับ ช่ว งเวลาเดี ยวกั น ของปี 2563
มีจานวนโครงการลดลงร้อยละ 40 ส่วนมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 120
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หมวดอุตสาหกรรม

จานวนโครงการ
2563
(ม.ค.-มี.ค.)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

เงินลงทุน (ล้านบาท)
+/(%)

2563
(ม.ค.-มี.ค.)

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

+/(%)

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
6
3
-50
280
533
+90
อุตสาหกรรมเบา
1
1
14
2
-86
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและ
1
3
+200
698
35
-95
อุปกรณ์ขนส่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4
1,450
เคมีภัณฑ์พลาสติกและกระดาษ
1
28
บริการและสาธารณูปโภค
5
3
-40
70
154
+120
รวม
17
11
-35
2,512
752
-70
(3) การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จาแนกตามการถือหุ้น
โครงการที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ฯ ในเดื อ นมกราคม-มี น าคม 2564 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โครงการที่
ต่ างชาติ ถือหุ้ น ทั งสิน มี 8 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 73 ของจานวนโครงการที่ได้รั บอนุ มัติฯ ทั้ งหมด มีมูล ค่ า
เงินลงทุน 281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2563 จานวนโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 84 รองลงมา คือ โครงการที่ไทย
ถือหุ้นทังสิน มี 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18 ของจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติฯ ทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 441
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จานวน
โครงการลดลงร้อยละ 60 ส่ วนมูล ค่าเงิน ลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 125 และโครงการที่ ร่วมทุน ไทยและต่า งชาติ
มี 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 ของจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติฯ ทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 30 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 จานวนโครงการลดลง
ร้อยละ 75 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 94
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การถือหุ้น
2563
2564
+/2563
2564
+/ต่างชาติทั้งสิ้น
ไทยทั้งสิ้น
ร่วมทุนไทยและต่างชาติ
รวม
ไทยและต่างชาติ 9%
เงินลงทุน : 30 ล้านบาท

ต่างชาติทั้งสิ้น 73%
เงินลงทุน : 281 ล้านบาท

(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

8
5
4
17

8
2
1
11

-60
-75
-35

1,771
196
545
2,512

281
441
30
752

-84
+125
-94
-70

ไทยทั้งสิ้น 18%
เงินลงทุน : 441 ล้านบาท
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(4) การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จาแนกตามแหล่งที่มาของ
เงินลงทุนจากต่างประเทศ
ประเทศญี่ ปุ่น และสหรั ฐอเมริกาเป็ น ผู้ลงทุน ที่ ได้รับ อนุ มัติฯ ในเดือนมกราคม-มีนาคม
2564 มากที่สุด มีมูลค่าเงินลงทุนรวมประเทศละ 120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด
รองลงมาคือออสเตรเลีย มูลค่าเงินลงทุน 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด
อันดับที่
แหล่งที่มา
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
1
ญี่ปุ่น
1
120
2
สหรัฐอเมริกา
2
120
3
ออสเตรเลีย
1
30
4
เนเธอร์แลนด์
3
23
5
เยอรมนี
1
16
6
ฝรั่งเศส
1
2
(5) การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพืนที่ภาคเหนือตอนบน จาแนกตามที่ตังโครงการ
โครงการที่ได้รับอนุ มัติฯ ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ตั้งอยู่ในจังหวัดลาพูนมากที่สุด
จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55 ของจานวนโครงการทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
23 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 พบว่า จานวนโครงการลดลง
ร้อยละ 14 และมูลค่าเงินลงทุนลดลงร้อยละ 92 รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
45 ของจานวนโครงการทั้งหมด มีมูลค่าเงินลงทุน 581 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 พบว่า จานวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 340
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
จังหวัด
2563
2564
+/2563
2564
+/(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

(ม.ค.-มี.ค.)

(ม.ค.-มี.ค.)

(%)

เชียงราย
เชียงใหม่
ลาปาง
ลาพูน
แพร่
น่าน
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
รวม

2
33
4
5
+25
132
581
+340
1
88
7
6
-14
2,222
171
-92
1
15
1
11
1
11
17
11
-35
2,512
752
-70
(6) การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายต่างๆ
มีการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายการส่งเสิรม SMEs มีจานวน 1 โครงการ
ได้แก่ กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต มีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 28 ล้านบาท
ที่มา : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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2.4 การค้าชายแดน
2.4.1 ข้อมูลทั่วไปการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชีย งใหม่ มี พื้น ที่ ชายแดนติด ต่อกับ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ใน ๕ อาเภอ คือ
อาเภอเวียงแหง อาเภอเชียงดาว อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง และอาเภอแม่อาย ระยะทางรวม ๒๒๗ กิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ เมืองที่สาคัญ ของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ เมืองตองยี (หรือภาษาพม่า
ออกเสียงว่าตองกี) เป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน เมืองต่วน เมืองสาด เมืองหาง เมืองยอน เป็นต้น ซึ่งมีบริเวณการค้า
ชายแดนเชิงภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นช่องทางการค้าชายแดนทั้งหมด ๓ ช่องทาง คือ
1) จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย เทศบาลตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว
2) จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
3) ช่องทางบ้านสันต้นดู่ ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
รูปภาพแสดงแผนที่ช่องทางการค้าที่มีแนวชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการค้าชายแดนทั้ง ๓ ช่องทาง ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ตรงข้ามรัฐฉานของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ จึงสามารถทาการค้าชายแดน ได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑) การค้าในระบบ (การค้าที่ผ่านพิธีการทางศุลกากร) เป็นการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้นาเข้าส่งออก จะทาการนาเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านพิธีศุลกากร มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ผู้นาเข้า -ส่งออกสินค้า
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ จะต้องเป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดชายแดนนั้นๆ
๒) การค้านอกระบบ (การค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร) เป็นการลักลอบทาการค้าตามแนวชายแดน
เช่น ลักลอบนาเข้าบริเวณแม่น้ากก การค้าแบบนี้ เรียกว่า สินค้าลอยน้า
๓) การค้าผ่านแดน เป็นการค้าของไทยกับประเทศที่สาม โดยอาศัยสหภาพเมียนมาร์เป็นทางผ่าน
สินค้าไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และบังคลาเทศ เป็นต้น
การค้ าชายแดนพั ฒ นาขึ้ น จากเดิ ม ที่ เป็ น เพี ย งการค้ าขายสิ น ค้ าอุ ป โภคบริโภคประจ าวัน ของ
ประชาชนที่อาศัยตามเมืองชายแดนของสหภาพเมียนมาร์และประเทศไทย พัฒนามาเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า
และค้าขาย เพื่อทาการค้าระหว่างประเทศ โดยอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่มีเขตแดนติดต่อกันทั้งทางช่องเขา
และแม่น้า และเป็นเส้นทางที่ตรงและระยะสั้นที่สุดจากประเทศไทยถึงรัฐฉานของสหภาพเมียนมาร์ เมื่อเทียบกับ
เส้นทางติดต่อของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดน
ในระยะเวลาที่มีการเปิดจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ ซึง่ เดิมการค้าชายแดนประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ที่ เขตติดต่อ
ด้านจังหวัดเชียงใหม่เคยเปิดอย่างเป็นทางการ ๒ จุด คือ จุดผ่อนปรนช่องกิ่วผาวอก บ้านอรุโณทัย เทศบาลตาบล
เมืองนะ อาเภอเชียงดาว เปิดเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตาบลเปียงหลวง
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อาเภอเวียงแหง เปิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ส่วนอีก 1 จุด คือ ช่องทางบ้านสันต้นดู่ ตาบลท่าตอน อาเภอ
แม่อาย เปิดโดยใช้อานาจทางการทหารเปิดช่องทางชั่วคราว เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสอง
ประเทศและเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม โดยด่านศุลกากรเชียงดาวได้แสดงปริมาณการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากร
ก่อนการระงับผ่านเข้า-ออก ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ มีมูลค่ากว่า ๑๑๓,๒๘๔,๔๗๔.๑๐ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
สินค้าหลากหลายประแภท ยกตัวอย่างเช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์พืชสวน ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ชิ้นส่วนยานพาหนะ และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์โลหะ อุปกรณ์ก่อสร้าง สิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งต่อมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีวิ ทยุด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/๕๗๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ ระงับการ
ผ่านเข้า-ออก ตลอดจนการค้าขายสินค้าทุกชนิด ตังแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ ด้วยเหตุผลของความมั่นคง
2.4.2 ข้อมูลด้านการค้าผ่านช่องทางการค้าชายแดนจังหวัดเชียงใหม่
1) จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก
พื้ น ที่ ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณเขตป่ า สงวน บ้ า นอรุ โ ณทั ย หมู่ ที่ ๑๐ เทศบาลต าบลเมื อ งนะ อ าเภอ
เชียงดาว ภายใต้การดูแลของด่านศุลกากรเชียงดาว ห่างจากอาเภอเชียงดาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร และห่างจาก
จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร ลักษณะทางกายภาพ บริเวณจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกช่องเขากว้างประมาณ
๒๐๐ เมตร ไม่มีพ รมแดนแน่ ชัดและพื้น ที่เป็นป่าไม้ มีอาณาเขตติดต่อกับ บ้านป่าแขม เมืองหาง และเมืองต่ว น
สหภาพเมียนมาร์
ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2540 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การผ่านเข้า -ออกพรมแดนเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ มีคาสั่งให้ระงับการผ่านเข้า–ออก ตลอดจนการค้าขายสินค้าทุกชนิด ด้วยเหตุผล
ทางความมั่นคง หลังจากมีการระงับผ่านเข้า-ออก ได้มีการอนุญาตให้ นาสินค้าเข้า-ออก ผ่านทางจุดผ่อนปรนกิ่วผา
วอกเป็นกรณีๆ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้าเขื่อนท่าซาง ที่เมืองตองยี สหภาพเมียนมาร์
โดยบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จากัด และมีการนาเข้าสินค้าบางประเภทจากสหภาพเมียนมาร์บ้างเล็กน้อย หลังจาก
สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ไม่ปรากฏเหตุการณ์สู้ รบระหว่างชนกลุ่มน้อยใดๆ
ในพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติยกเลิกการระงับการผ่าน
เข้า-ออก ตามประกาศจั งหวัด เชียงใหม่ ลงวัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่ องการเปิด จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก
ให้มีการเปิดช่องทาง ตังแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา แต่สหภาพเมียนมาร์ ไม่ได้เปิดช่องทางดังกล่าว
เป็ น การทั่ วไปแต่อย่ างใด ทาให้ การค้าขายผ่ านจุดผ่ อนปรนกิ่ว ผาวอก ยังไม่ส ามารถทาธุรกรรมน าเข้า -ส่ งออก
เป็นการปกติได้ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ได้มีการเปิดช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกอย่างเป็นรูปธรรม
(ตามการผลักดันของหลายๆ หน่วยงาน เนื่องจากสหภาพเมียนมาร์ต้องการนาเข้าวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
สาธารณูปโภค แต่หลังปี 2554 ก็ไม่มีมูลค้าการค้าอีกแต่อย่างใด)
(1) รูปแบบการค้าขายบริเวณจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกในอดีต มีหลักเกณฑ์ ดังนี
(1.1) อนุ ญ าตให้ มี ก ารผ่ า นเข้ า -ออกได้ เฉพาะบุ ค คล สั ป ดาห์ ล ะ 3 วั น ได้ แ ก่ วั น พุ ธ
พฤหัสบดีและวันศุกร์ ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
(1.2) อนุญาตให้บุคคลสัญชาติ เมียนมาร์ และยานพาหนะทุกชนิดที่มีบัตรประชาชนหรือ
ใบรับรอง ซึ่งทางการสหภาพเมียนมาร์ ออกให้เดินทางผ่านจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอกเข้ามาค้าขายห่างหลักเขตที่ ๑๖
ในเขตไทยได้ไม่เกินประมาณ 2๐๐ เมตร
(1.3) อนุ ญ าตให้ มี ก ารซื้ อ ขายสิ น ค้ าประเภทอุ ป โภคบริโ ภคที่ จ าเป็ น ในชี วิ ต ประจ าวั น
ได้ในจานวนที่จาเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมแต่ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใด สินค้าใด
มีกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย นั้น
(1.4) อนุ ญาตให้ มีการซื้อขายสิ นค้าของประชาชน มี มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท/คน/วัน
สาหรับการค้าขายของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นไปโดยเสรีไม่จากัดจานวน
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(1.5) ให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะทุกชนิด
(1.6) ให้ด่านศุลกากรเชียงดาว ควบคุมการนาสินค้าเข้า-ออก
(1.7) ให้สถานีตารวจภูธรนาหวายและกองร้อยอาสารักษาดินแดนอาเภอเชียงดาว ตั้งด่าน
สกัดกั้นการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
(2) สถานการณ์การค้า
การที่จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว เปิดทาการค้าเป็นครั้งคราว เนื่องมาจากชายแดน
ฝั่งสหภาพเมียนมาร์มีการปิดด่านบ่อยครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถทาการค้าขายได้ ทาให้การค้าชายแดน
ด้านจังหวัดเชียงใหม่ชะงักตลอดมา โดยมีภาวะการค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง 2555 ดังนี้
สถิติการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การส่งออก
การนาเข้า
มูลค่ารวม
ดุลการค้า
ปีงบประมาณ
มูลค่า (บาท)
มูลค่า (บาท)
มูลค่า (บาท)
มูลค่า (บาท)
2545
59,108,729.84 12,759,243.00 71,867,972.84 46,349,486.84
2546
18,538,986.74
- 18,538,986.74 18,538,986.74
2547
4,986,844.30
4,986,844.30
4,986,844.30
2548
10,221,056.85
2,701,950.00 12,923,006.85
7,519,106.85
2549
13,470,473.19
1,911,950.00 15,382,423.19 11,558,523.19
2550
34,829,018.30 24,779,561.00 59,608,579.30 10,049,457.30
2551
8,962,667.80
5,011,826.30 13,974,494.10
3,950,841.50
2552
2,697,217.73
3,559,800.00
6,257,017.73
- 862,582.27
2553
980,750.00
861,013.00
1,841,763.00
119,737.00
2554
371,420.00
6,266.00
377,686.00
365,154.00
2555
12,650.00
27,089.39
39,739.39
- 14,439.39
มูลค่ารวม
54,179,814.75
1,618,698.69 205,798,513.44 102,561,116.06
ที่มา : ด่านศุลกากรเชียงดาว

มู ล ค่ า การค้ า ของด่ า นศุ ล กากรเชี ย งดาว ตั้ ง แต่ ปี 2545-2555 มี มู ล ค่ า รวม 205
ล้านบาท การส่งออกรวม 154 ล้านบาท โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ วัสดุแ ละอุปกรณ์ก่อสร้าง รถยนต์นั่ง
และรถบรรทุ ก ส่ ว นบุ ค คล (ใบสุ ท ธิ น ากลั บ ) และอื่ น ๆ (น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง สิ น ค้ า อุ ป โภค -บริ โ ภค เป็ น ต้ น ) และ
การนาเข้า มีมูลค่ารวม 51 ล้านบาท สินค้าที่นาเข้ามากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่งและรถบรรทุกส่วนบุคคล (ตัดบัญชี
ใบสุทธินากลับ) โค-กระบือมีชีวิต และสินค้าอื่นๆ ตามลาดับ
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(3) สถานะปัจจุบัน ของจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ตรงข้ามกับเมืองสาด รัฐฉาน
- เปิดทาการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 และตั้งแต่ปี 2545 ได้ปิดทาการทั้งฝ่ายไทยและ
สหภาพเมียนมาร์เนื่องจากปัญหาการสู้รบระหว่างกองกาลังรัฐบาลเมียนมาร์กับกองกาลังชนกลุ่มน้อย
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีมติมอบให้
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปพิจารณาเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก เพื่อให้มีการพิจารณา
อย่างรอบคอบในทุกมิติ ต่อมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 1/2555 มีมติ
มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศประสานสหภาพเมียนมาร์เกี่ยวกับความพร้อมในการยกระดับขึ้นเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร และมอบกระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด ให้จัดคณะทางานเพื่อลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนนาเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
- วันที่ 25 มีนาคม 2560 อาเภอเชียงดาว ได้ทดลองเปิดตลาดชายแดนฝั่งไทยในวันเสาร์
สุ ด ท้ า ยของเดื อ น แต่ สุ ด ท้ า ยก็ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจากทางการเมี ย นมาร์ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ป ระชาชน
เดินทางเข้ามา
2) จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง
ตั้งอยู่ที่บ้านหลักแต่ง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ๑๖๐
กิโลเมตร ห่ างจากเทศบาลเมืองนะ 10 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ราบระหว่างเชิงเขา
มีธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ มีวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอาณาเขตติดต่อ บ้านปางก๋าก่อ
เขตรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร์ โดยมี ช่องทางการค้าผ่านจุดผ่ อนปรนหลักแต่งถึงเมืองตองยี เขตรัฐฉาน สหภาพ
เมียนมาร์ ดังนี้
ช่องทางการค้า
ระยะทาง
ปางกาก่อ ถึง เมืองเต๊าะ
๒๕ กิโลเมตร
เมืองเต๊าะ ถึง เมืองทา
๑๘ กิโลเมตร
เมืองทา ถึง แม่น้าสาละวิน
๒๔ กิโลเมตร
แม่น้าสาละวิน ถึง เมืองปั่น
๓๙ กิโลเมตร
เมืองปั่น ถึง ตองยี
๒๘๐ กิโลเมตร
รวม
๓๘๖ กิโลเมตร
(1) จุดเด่นของพืนที่
(1.1) พื้ น ที่ ข องต าบลเปี ย งหลวงมี แ นวเขตแดนติ ด ต่ อ กับ พรหมแดนสหภาพเมี ยนมาร์
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ มี ค วามเหมาะสมแก่ ก ารค้ า ชายแดน ซึ่ ง พรหมแดนฝั่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ มี ป ระชากร
ชนกลุ่มน้อย (ชาวไต) ตั้งถิ่นอาศัย มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทย เนื่องจากลักษณะพื้นที่ตั้งถิ่นฐาน
ของชนกลุ่มน้อยอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ของสหภาพเมียนมาร์
(1.2) เป็นสถานที่ตั้งของสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม (โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่/โครงการหลวงแปกแซม) อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระราชินีนาถสามารถพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้และวิจัยด้านการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สาหรับนักศึกษา ผู้ที่สนใจ และ
ประชาชนทั่วไป
(1.3) การพั ฒ นาเป็ น แหล่ งท่ องเที่ ยว สื บเนื่ องจากพื้น ที่บ ริเวณอาเภอเวียงแหงมี แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
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(2) ศักยภาพทางของพืนที่
ตาบลเปี ย งหลวง มี ป ระชากรทั้ งหมด ๓,๙๑๗ ครัว เรือ น ประชากรรวม ๑๔,๖๘๓ คน
แยกป็นชาย ๗,๒๔๔ คน หญิง ๗,๔๓๙ คน ประชากรในพื้นที่อยู่รวมกันทั้งหมด ๖ ชนเผ่า ประกอบด้วย ประชาชน
ชาวพื้นเมือง/ไทยลื้อ, ชาวไทยไหญ่ , ชาวจีนฮ่อ (จีนคณะชาติ) , ชนเผ่ า ลี ซ อ, ชนเผ่ า ลาหู่ และชนเผ่ า ปะหล่ อ ง
โดยมีอาชีพหลัก คือ การเกษตร พืชที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่ ได้แก่ ลิ้นจี่ ลาไย มะม่วง กระเทียม และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพรองลงมา คือ การค้าขาย และการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ประชาชนมีการรวมตัวกันในลักษณะของ
กลุ่ ม กิจ กรรม กลุ่ มอาชีพต่างๆ เพื่อช่ว ยเหลื อกันภายในกลุ่ ม การรวมกลุ่ มของประชาชน จานวน ๙ กลุ่ ม เช่น
กลุ่มทอผ้าบ้านหลักแต่ง, กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านเปียงหลวง, กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านจอง, กลุ่มผู้ปลูก
กระเทียมบ้านใหม่มะกายยอน เป็นต้น
ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง มีสถานประกอบการพาณิชย์และธุรกิจบริการ จานวน
๑๑๒ แห่ง ประกอบด้วย ปั้มน้ามันหลอด, ตลาดสด, โรงสี, เกสเฮ้าส์, โรงงานผลิตน้าดื่ม, อู่ซ่อมรถ, ร้านเสริมสวย,
รีสอร์ท, ร้านคอมพิวเตอร์, ร้านค้า, ร้านอาหาร และสถานีขนส่ง
ทั้งนี้ ฝั่งชายแดนประเทศไทยยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับตลาดที่อยู่ในพืนที่ จานวน
๒ แห่ง ได้แก่ ตลาดบ้านเปียงหลวง ซึ่งแหล่งจาหน่ายสินค้าสาหรับอุปโภคบริโภค และตลาดนัดโค-กระบือ ที่เป็น
จุดซื้อขายโค-กระบือ ระหว่างพ่อค้าชาวไทยใหญ่กับกลุ่มพ่อค้าตลาดเปียงหลวง และพ่อค้าจากในตัวเมืองเชียงใหม่
(3) สถานการณ์การค้าชายแดน
จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ประกาศเปิดเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๔๑ ภายใต้ศุลกากรเชียงดาว ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๕ มีคาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ระงับ
การผ่านเข้า–ออก ตลอดจนการค้าขายสินค้าทุกชนิด ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นเดียวกับจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก
แต่หลังจากระงับการผ่านเข้า–ออก ก็ไม่มีการเปิดอีกเลย
สิน ค้ าส่ งออกที่ สาคั ญ ในอดี ต ได้แก่ สิ นค้ าอุ ป โภค เช่ น ข้าวสาร ยางรถยนต์ จักรยาน
สองล้อ รองเท้า ผ้าพับ เครื่องนุ่งห่ม ของใช้เบ็ดเตล็ด น้ามันเชื้อเพลิง และสินค้าบริโภค เช่น ยารักษาโรค อาหาร
สาเร็จรูป น้ามันพืช ในส่วนของสินค้านาเข้าที่สาคัญในอดีต ได้แก่ สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ เช่น พันธุ์กระเทียม
โค กระบือ และสินค้าอื่นๆ เช่น พลอย เป็นต้น
สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ในเขต อาเภอเวียงแหงและอาเภอใกล้เคียง หลังจาก
ที่มีการระงับ การผ่ านเข้า -ออก จุ ดผ่ อนปรนบ้านหลั กแต่ง ส่ งผลให้ ผู้ ค้าต้องเปลี่ ยนเส้ นทางการขนส่งสิ นค้าจาก
จุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ไปส่งออกทางด่านแม่ สาย จังหวัดเชียงรายแทน ทาให้ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการขนส่งเพิ่ม
มากขึ้นจากเดิมหลายเท่า ส่วนผู้ค้าที่ได้กักตุนสินค้าไว้และไม่ มีต้นทุนในการขนส่งสินค้าก็ต้องปิดกิจการร้านค้าลง
อีกทั้งภาคการเกษตรยังได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูงและการขนส่งสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ที่สูงเช่นเดียวกัน อาทิ เกษตรกรผู้ป ลูกกระเทียมต้องนาเข้าพันธุ์กระเทียมจากด่านแม่สาย จังหวัดเชียงรายแทน
ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาอีกมากมาย และหลังจากการทาการเกษตรเกษตรกรต้องนาผลผลิตเข้ามาขายยัง
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
(4) สถานะปัจจุบันของจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ตรงข้ามกับเมืองเต๊าะ รัฐฉาน
- เปิดทาการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 และตั้งแต่ปี 2545 ได้ปิดทาการทั้งฝ่ายไทย
และสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากปัญหาการสู้รบระหว่างกองกาลังรัฐบาลเมียนมาร์กับกองกาลังชนกลุ่มน้อย
- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ 2/2557
มีมติเห็นควรชะลอการเปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าวเป็นจุดผ่านแดนถาวรไว้ก่อน และให้จังหวัดเชียงใหม่ไปพิจารณา
ความเป็นไปได้และความพร้อมของการบริหารจัดการพื้นที่จุดใดจุดหนึ่ง เพื่อเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้า ตามปกติ
เป็นการทดลอง โดยประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้
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3) ศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านอุปสงค์/อุปทาน จังหวัดเชียงใหม่-สหภาพเมียนมาร์
(1) ผู้ส่ งออก-นาเข้า ทั้งฝั่งประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ มีจานวนมากพอ และมีความ
ต้องการเปิดช่องทางการค้าค่อนข้างสูง
(2) กาลั งซื้อทั้ งฝั่งประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ มีจานวนมากพอ มีแนวโน้ มขยายตั ว
เนื่ องจากชุมชนสหภาพเมียนมาร์ที่ตั้งอยู่ ตรงข้ามมีขนาดใหญ่ ประชากรตั้งถิ่นฐานค่อนข้างหนาแน่น จึงมีความ
ต้องการสินค้าของไทยสูงและที่ตั้งอยู่ใกล้ไทยมากกว่าเมืองการค้าของสหภาพเมียนมาร์
(3) ความต้องการสินค้าของตลาดสหภาพเมียนมาร์ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จาเป็นในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดังนี้
(3.1) สิ น ค้าประเภททุน เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจาก
สหภาพเมียนมาร์ยังต้องมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศอยู่หลายโครงการ ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง
และการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัว ด้านการค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน
(3.2) สินค้าอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคในสหภาพเมียนมาร์ยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ทาให้ปริมาณการผลิตที่ได้
ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคภายในสหภาพเมียนมาร์
(3.3) วัต ถุ ดิ บ และอะไหล่ เครื่อ งจั ก ร สหภาพเมี ย นมาร์ ต้ อ งการส่ งเสริม ให้ มี ก ารลงทุ น
ในประเทศเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกทาให้ ต้องนาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมและ
อะไหล่เครื่องจักรเป็นจานวนมาก
4) ปัญหาและอุปสรรค
(๑) มี การสั่ งปิ ด ช่ อ งทางบ่ อ ยครั้งและเป็ น ระยะเวลานาน ส่ งผลให้ ผู้ ป ระกอบการค้ าได้รั บ
ความเดือดร้อนขาดความเชื่อมั่นในการดาเนินการค้า การลงทุน และขาดความต่อเนื่องทางการค้า
(๒) เป็ น การค้ าตามแนวชายแดนเท่ า นั้ น ไม่ มี ก ารขนส่ งสิ น ค้ าเกิ น กว่ารั ศ มี ๑๐ กิ โลเมตร
จากเขตแดน
(๓) ปัญหาการปราบปรามชนกลุ่มน้อย ทาให้เกิดการสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาร์กับ
ชนกลุ่ มน้ อย ส่งผลให้ ไม่มีความปลอดภัย ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ประกอบกับสหภาพเมียนมาร์มีการ
เปลี่ยนแปลงกองกาลังบ่อยครั้ง ทาให้การประสานงานขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนกองกาลังแต่ละครั้ง
จะต้องเริ่มความสัมพันธ์กันใหม่ ต้องเป็นการประสานความสัมพันธ์ทั้ง ระดับนโยบายและระดับพื้นที่เพราะทหาร
เมียนมาร์ทาตามคาสั่งเท่านั้น
(๔) เส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ มีสภาพชารุดทรุดโทรม
เป็ น บางช่ ว ง แม้ ว่าปั จ จุ บั น เส้ น ทางการคมนาคมฝั่ งประเทศไทยจะมี ก ารพั ฒ นาแล้ ว ก็ ตาม แต่ เส้ น ทางการค้ า
ฝั่งสหภาพเมียนมาร์ บริเวณตรงข้ามกับชายแดนไทยยังคงขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(๕) สหภาพเมีย นมาร์ เห็ นความส าคัญ ของการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ บริเวณช่องทาง
การค้าของจังหวัดเชียงใหม่น้อย เนื่องจากสหภาพเมียนมาร์ต้องการควบคุมชนกลุ่มน้อยภายในประเทศตามแนว
ชายแดนที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
(๖) จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ ช ายแดนเชื่ อ มโยงกั บ สหภาพเมี ย นมาร์ เป็ น ระยะทาง 227
กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ป่าเขา ทาให้อาจเป็นช่องทางที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ด้านการลาเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศ และการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
(๗) การสนับ สนุน งบประมาณของภาครัฐ ส่วนใหญ่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่ต้องบังเกิดผลเป็น
รูปธรรม ภายในปีงบประมาณ และขาดความต่อเนื่องในการจัดสรรงบประมาณ ขณะที่การส่งเสริมการค้าชายแดน
ต้องใช้ระยะเวลาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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5) แนวทางการแก้ไข
(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพเมียนมาร์ ให้มีความใกล้ชิด
กันยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับ นโยบายโดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนการ
เยือนระดับ พื้ น ที่จั งหวัดเชีย งใหม่กับ เมืองเป้าหมายและประเทศเพื่ อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และมีระดั บ การสร้าง
ความสัมพันธ์ เช่น การพบปะเยี่ยมเยือน การสร้างความคุ้นเคย การสร้างความเชื่อถือ ไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นต้น
(๒) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการเจรจาเชิงรุก ทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่าง
ประเทศไทยกั บ สหภาพเมี ย นมาร์ ในการหาแนวทางร่ว มกัน เพื่ อ แก้ไขปัญ หาอุ ป สรรคการค้าอย่างจริงจัง และ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์การคมนาคมและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ AEC, GMS, ACMECS, IMT-GT
(๓) ให้พื้นที่มีโอกาสกาหนดแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนตามศักยภาพความพร้อมของ
แต่ละพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาการค้าชายแดน
เช่น การพัฒนาความรู้ด้านภาษา การสนับสนุนข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น
(4) แนวทางการส่ งเสริ มการพั ฒนาเส้ นทางการค้ าตามยุทธศาสตร์การค้ากั บสหภาพเมียนมาร์
ควรเป็นไปตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น ด่านการค้าถาวร จุดผ่อนปรน เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ และบุคลากร
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน การพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนจึงควรแตกต่างกัน
(5) ส่ งเสริ มการพัฒ นาพื้ นที่ช ายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้ เกิดความสมดุลด้านการแบ่งปั น
ซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
(๖) บู รณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดและ
ต่างจั งหวัด เนื่ องจากการส่ งเสริมการค้ าชายแดนเป็น เรื่อ งที่เกี่ยวข้อ งกับ ทุกภาคส่ วน ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สั งคม
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
6) ความคืบหน้าการดาเนินการล่าสุด
(1) วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-สหภาพ
เมียนมาร์ (Regional Border Committee: RBC) ได้จัดประชุม ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พลโทฉลองชัย
ชัยยะคา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และพลโทอ่ องโซ ผู้บัญชาการสานักปฏิบัติการพิเศษที่ 4 เป็น
ประธานร่วมฝ่ายเมียนมา โดยฝ่ายไทยได้เสนอให้ สหภาพเมียนมาร์พิจารณาการเปิดจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก
และบ้านหลักแต่งเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการติดต่อกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งฝ่ายสหภาพ
เมียนมาร์แจ้งว่ายังไม่พร้อมด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของฝ่ายเมียนมาร์ในพื้นที่
(2) เดือนธันวาคม 2562 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
เกี่ ย วกั บ ข้อ ปรึ ก ษาหารื อ ของสมาชิ ก สภาผู้ แทนราษฎร เพื่ อ เปิ ด จุด ผ่ อ นปรนกิ่ว ผาวอก อ าเภอเชี ย งดาว และ
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลั กแต่ง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนาเรียน
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พิ จารณาความเป็ นไปได้ ในการหาพื้ นที่ แห่ งอื่ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ เหมาะสม เพื่ อเตรียมเสนอสหภาพเมี ยนมาร์
พิจารณาเปิดเป็นจุดผ่านแดนระหว่างกัน ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดจุดผ่อนปรนการค้าทั้งสองแห่งดังกล่าวได้
(3) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี ) เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับ
คณะอนุกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ณ อาคารรัฐสภา โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานถึง
ศักยภาพและความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรนจานวน 2 แห่ง ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ รับทราบและจะดาเนินการ
ผลักดันตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(4) วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) เป็นผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการค้าชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (ประธานคณะกรรมาธิการฯ) เป็นประธานในการ
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ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความพร้อมของพื้นที่ชายแดน และการเตรียมการเปิดด่านชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการประชุม
มีมติสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้มีการเปิดด่านการค้าชายแดนทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก
อาเภอเชียงดาว และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อาเภอเวี ยงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ให้จังหวัดเชียงใหม่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมฯ เตรียมความพร้อม ดังนี้
- ให้จั งหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางการคมนาคม
การขนส่งโลจิสติกส์ สาธารณูปโภคที่จาเป็น เพื่อรองรับการเปิดด่ านชายแดนทั้ง 2 แห่ง โดยประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมด้านงบประมาณภายในปี พ.ศ. 2565
- ให้นายอาเภอเวียงแหงศึกษาข้อมูลระยะทางเชื่อมของทางหลวงชนบทที่จะเชื่อมระหว่าง
อาเภอแม่แตงไปอาเภอเวียงแหง และเสนอของบประมาณในการสร้างถนนสายดังกล่าว
- ให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ขอพื้นที่สาธารณะ จานวน 50 ไร่
เพื่อกาหนดจุดรองรับการเปิดด่านชายแดนทั้ง 2 แห่ง
- ให้ พ าณิ ช ย์ จั งหวัด และศุ ล กากร ปรับ ปรุงข้ อมู ล มูล ค่ าทางการค้าชายแดนของจังหวั ด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจและการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการฯ
(นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน) จะเชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์
ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านชายแดนทั้ง 2 แห่ง ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563
- คณะกรรมาธิการฯ (พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ) ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมู ล
คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับโครงการที่สามารถผลักดันให้ใช้งบประมาณภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการนามาใช้ปรับ
โครงสร้างพื้นฐานในกรณีเร่งด่วน
(5) วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมหารือแนวทางการเปิด/ยกระดับ
จุ ด ผ่ อ นปรนการค้ ากิ่ ว ผาวอกและบ้ านหลั ก แต่ ง ณ เทศบาลต าบลทุ่ งข้ าวพวง อ.เชี ย งดาว จ.เชี ย งใหม่ โดยมี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานฯ โดยมติที่ประชุม
มอบหมายจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมเปิดทาการจุดผ่อนปรนทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตามมติที่ประชุม ในวันที่ 15 กันยายน 2563 สรุปผลการประชุม ดังนี้
- ฝ่ ายความมั่น คง (พ.อ.ศรัณ ย์ รอดบุญ ธรรม ผู้ บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4
กองกาลังผาเมือง) ให้ข้อมูล ว่าทางฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากฝ่ายเมียนมาในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-สหภาพเมียนมาร์ (Regional Border Committee : RBC)
ครั้งที่ 34 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสหภาพเมียนมาร์
จึงคาดว่าจะเลื่อนกาหนดการประชุมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- นายจเรเมธ จั นทร์จร ผู้ อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับ
การดาเนิน การปรับ ปรุงถนนในความรับผิ ดชอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข
1322 อาเภอเวียงแหง และทางหลวงหมายเลข 1178 อาเภอเชียงดาว รวมถึงงานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและ
อาคารระบายน้า กม.ที่ 9+930 – 9+970 และงานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ขยายไหล่ทาง)
กม.ที่ 5
- นางสาวประภาพรรณ ดวงชั ย นายด่ า นศุ ล กากรเชี ย งดาว ได้ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การนาเข้า-ส่งออกนอกทางอนุ มัติของด่านศุลกากรเชียงดาว ว่าเนื่องจากทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ เปิด
จุดผ่ อนปรนการค้ากิ่ว ผาวอก (ช่องทางอนุ มัติชั่วคราว ตาม ม.5 ทวิเดิม ) เป็ นจุดส าหรับผ่ านแดนไทย-สหภาพ
เมียนมาร์ในการน าเข้า -ส่งออกสิน ค้า ซึ่งเป็ น การค้านอกทางอนุมัติ ตามกฎหมายศุลกากร มาตรา 86 วรรค 2
พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ได้กาหนดให้ การขนส่งของตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ หรือในเวลาอื่นนอกจาก
ที่กาหนดไว้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด เพื่อเป็นการ
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อ านวยความสะดวกทางการค้ าในแง่ข องการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และเมื่ อ วั น ที่ 31 มกราคม 2563 ส านั ก งาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนฯ เห็นชอบให้มี
การตรวจสอบการนาเข้า -ส่งออกสินค้านอกทางอนุมัติร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ความมั่นคง โดยมอบหมายให้จังหวัดกาหนดรายชื่อหน่วยงานความมั่นคงที่กรมศุลกากรจะต้องประสานล่วงหน้า
ในการนี้ทางหน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติพิธีการ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าโดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 1. กรณีจุดผ่อนปรน
มีที่ทาการ เป็ นสถานที่ราชการสาหรั บพนักงานศุลกากรไปประจาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการชั่วคราว
2. สาหรับการปฏิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรน ให้นายด่านศุลกากรจัดพนักงานศุลกากรไปปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ในการควบคุมดูแลให้การนาเข้า-ส่งออกสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
- ว่าที่ พ.ต.ท.ณัฐพล ชุ่มบัวตอง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลตาม
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 ว่าหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุมการเข้า -ออกของบุคคลและ
ยานพาหนะทุกชนิดโดยจัดทาหลักฐานการเข้า -ออก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ
ให้สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หากมีการเปิดทาการจุดผ่อนปรนช่องทางกิ่วผาวอกและบ้านหลักแต่ง เบื้องต้นจะ
ขอความเห็นชอบจากจังหวัดเชียงใหม่ในการดาเนินการควบคุมคนเข้า -ออก และถ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจะมีการ
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการติดตั้งประมาณ 3 เดือน
- นายรัชพล แก้วจิตคงทอง ปลัดอาเภอเชียงดาว ให้ข้อมูลความคืบหน้าการจัดสรรพื้นที่
ก่อสร้างหน่ วยงาน ณ จุดผ่ อนปรนการค้ากิ่วผาวอก หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้ดาเนินการขอใช้พื้นที่ป่าสงวน จานวน 600 ไร่ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 และ
จังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 เป็นต้นมา โดยหน่วยงาน
ที่ทาการบริเวณจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก ประกอบด้วย สานักงานศุลกากร สานักงานฝ่ายทหาร จุดตรวจและ
ฐานปฎิบั ติการ (ร้อย 2 บก.ควบคุมที่ 1) ทางเข้า-ออก ก่อนเข้าบริเวณจุดผ่อนปรนฯ จุดตรวจร่วมความมั่นคง
(ฝ่ายปกครอง ทหาร ตารวจ) และห้องน้า และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจ
- นายนรบดี เรืองอนันต์ นายอาเภอเวียงแหง ให้ข้อมูลด้านความพร้อมด้านสาธารณูปโภค
ด้านสาธารณสุข ตลอดจนโครงสร้างพื้น ฐานอื่นในพื้นที่ว่ามีความพร้อมที่จะรองรับการเปิดจุดผ่ อนปรนการค้า
บ้านหลักแต่ง อาเภอเวียงแหง โดยมีการลงพื้นที่สารวจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอาเภอเวียงแหง และได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี
- สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-สหภาพเมียนมาร์ ร่วมกับนักธุรกิจการค้าเข้าพบทาง
สหภาพเมียนมาร์ (ในทางลับ) ซึ่งทางฝั่งสหภาพเมียนมาร์อยู่ระหว่างเสนอเรื่องการเปิดด่านไปยังผู้มีอานาจระดับสูง
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

2.5 ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และมีการต่อยอดพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับมีการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หรือที่เรีย กว่า “อัตลักษณ์ ล้ านนา” เช่น เสื้ อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก การนวดแผนไทย
ที่สามารถทาตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นาไปสู่การจ้างงาน และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยสุดยอดผลิตภัณ ฑ์ OTOP เด่น จังหวัดเชียงใหม่ (Provincial Star OTOP : PSO) ประจาปี พ.ศ. 2562
(แยกตามประเภท) ได้แก่
- ประเภทอาหาร ได้แก่ น้าพริกแกงฮังเล จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทาขนมจีนบ้านบวกเปา 127
หมู่ 3 ตาบลบวกเปา อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- ประเภทเครื่ องดื่ ม ได้แก่ Honey Venigar จาก บริษั ทเชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดั กส์ จากัด 193
หมู่ 2 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

60
- ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าตีนจก จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าตีนจกแม่แจ่ม 130
ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
- ประเภทของใช้ ของฝาก ของที่ ร ะลึ ก ได้ แ ก่ เครื่อ งเขิ น (กล่ อ งเครื่องเงิน ทรงโบราณลงรัก
ปิดทอง) จาก กลุ่มอาชีพเครื่องเขิน ชุมชนวัดนันทาราม (วิชัยกุล เครื่องเขิน) 86-87 ตาบลหายยา อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร ได้แก่ โกลเด้น ซิลค์ ไมโคร พาวเดอร์ (ผลิตภัณ ฑ์จากรังไหม)
จาก บริษัท เจ ที ซิลค์ จากัด 399/234 หมู่ 3 ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ สามารถสรุปภาพรวมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณ ฑ์ OTOP และผลิ ตภัณ ฑ์ OTOP ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดังต่อไปนี้
2.5.1 ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP
1) ประเภทผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP
ปี 2557- ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ที่ ประเภทผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการ
รวม
2558 2559 2560 2561 2562 2563
1 กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
521
44 161 189 45
35
995
2 ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว 624
43 316 234 149 49 1,415
3 ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและ
43
2
26
12
9
5
97
ขนาดย่อม (SMEs)
รวม
1,188
89 503 435 203 89 2,507
2) ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP
ปี 2557- ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ที่
ประเภทผลิตภัณฑ์
รวม
2558 2559 2560 2561 2562 2563
1 อาหาร
550
39 269 315 134 143 1,450
2 เครื่องดื่ม
273
19
89
89
40
62
572
3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
1,097
58 268 286 168 251 2,128
4 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
985
27 197 298 89
109 1,705
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
442
16 227 167 132
88 1,072
รวม
3,347 159 1,050 1,155 563 653 6,927
3) ผลิตภัณฑ์ OTOP จาแนกตามคุณภาพ/ลักษณะผลิตภัณฑ์
กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ (Quadrant)
จานวนผลิตภัณฑ์
กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (Quadrant A)
722
กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า (Quadrant B)
548
กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C)
1,474
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
4,183
รวม
6,927
จะเห็นได้ว่าทั้งในด้านของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือในด้านจานวนผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่มีจานวน
ที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหรือกว่า 100 %
4) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP (บาท)

13,042,673,419

16,467,479,571

18,111,138,979
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5) ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion) ของ
จังหวัดเชียงใหม่ (ปี พ.ศ. 2562)
ประเภทผลิตภัณฑ์
จานวนผลิตภัณฑ์ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผ้า เครื่องแต่งกาย
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
สมุนทีไ่ ม่ใช่อาหาร

103
37
309
144
28

7
1
1
1
7

1
0
10
11
7

26
8
72
38
8

41
24
164
64
5

28
4
62
30
1

รวม
621
17
29
152
298
125
2.5.2 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ OTOP
(1) จุดแข็ง
(1.1) สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลาย ราคาไม่สูง สามารถตอบสนอผู้บริโภค
ได้ทุกระดับ
(1.2) สถานที่ตั้งใกล้ตัวเมืองซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและความเจริญ มีความสะดวกด้านการ
คมนาคม สาธารณูปโภค และความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
(1.3) มีกิจกรรมทางธุรกิจทั้งต้นน้า กลางน้า ปลายน้าอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
(1.4) มีวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ทาให้ต้นทุนในการผลิตต่า
(2) จุดอ่อน
(2.1) มีข้อจากัดด้านการบริหารจัดการ/การผลิต/การตลาด
(2.2) มีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์และขายตัดราคา
(2.3) ยังขาดแคลนแรงงานในการประกอบธุรกิจ
(2.4) ผู้ประกอบการที่เป็นชาวบ้านไม่มีความรู้ด้านการตลาดที่พอเพียง
(2.5) ผลิตภัณฑ์มีข้อจากัดในทักษะฝีมือ เนื่องจากเป็นงานหัตถกรรม จึงทาให้ผลิตสินค้า
ไม่ทันต่อความต้องการของตลาด
(2.6) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมได้
(3) โอกาส
(3.1) จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ในเขตภาคเหนือมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งยังมีประเพณี
และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3.2) ภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนเป็นสินค้า OTOP
(3.3) มีสถาบันการศึกษาเข้ามาทาการวิจัยในพื้นที่เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด
(3.4) มีจานวนผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(3.5) พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอาเซียนนิยมสินค้าในประเทศไทย รวมทั้งสินค้าที่เน้น
คุณภาพ สินค้าที่มีราคาไม่สูงและมีรูปแบบที่ทันสมัย
(4) อุปสรรค
(4.1) แหล่งเงินทุนในประเทศไม่เอื้ออานวยต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP
(4.2) ตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP มีการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(4.3) พฤติกรรมผู้บริโภคยังยึดติดกับสินค้าแบรนด์เนมสินค้าจากประเทศตะวันตก
2) แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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3. ด้านสังคมและความมั่นคง
3.1 ข้อมูลการปกครองและประชากร
3.1.1 การแบ่งเขตการปกครอง
จังหวัดเชีย งใหม่แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 25 อาเภอ 204 ตาบล 2,066 หมู่บ้าน และ
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 211 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
จานวน
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
อบจ
ทม.
ทน.
ทต.
อบต.
1 เมืองเชียงใหม่
16
78
1
1
1
8
1
2 จอมทอง
6
103
6
1
3 แม่แจ่ม
7
104
2
6
4 เชียงดาว
7
83
7
2
5 ดอยสะเก็ด
14
112
13
1
6 แม่แตง
13
120
1
5
7
7 แม่ริม
11
92
6
5
8 สะเมิง
5
45
1
4
9 ฝาง
8
119
4
6
10 แม่อาย
7
93
1
6
11 พร้าว
6
4
11
109
12 สันป่าตอง
6
7
11
120
13 สันกาแพง
10
1
6
3
100
14 สันทราย
12
125
1
11
15 หางดง
11
109
10
2
16 ฮอด
6
61
3
4
17 ดอยเต่า
6
43
1
5
18 อมก๋อย
6
95
1
6
19 สารภี
12
106
12
20 เวียงแหง
3
23
1
2
21 ไชยปราการ
4
44
2
2
22 แม่วาง
5
58
1
5
23 แม่ออน
6
49
6
24 ดอยหล่อ
4
54
3
1
25 กัลยาณิวัฒนา
3
21
3
รวม
204
2,066
1
4
1
116
89
ที่มา : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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3.1.2 ข้อมูลประชากร
1) ประชากรจาแนกเป็นรายอาเภอ
จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งสิ้น 1,785,791 คน เป็นเพศชาย 863,373 คน เพศหญิง
922,418 คน และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 840,721 ครัวเรือน โดยจากข้อมูลทะเบียนบ้านสามารถจาแนกเป็น
รายอาเภอ ดังนี้
จานวนประชากร
จานวนครัวเรือน
ที่
อาเภอ
ชาย (คน) หญิง (คน)
รวม
ร้อยละ จานวน (คน) ร้อยละ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

เมืองเชียงใหม่
จอมทอง
แม่แจ่ม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ริม
สะเมิง
ฝาง
แม่อาย
พร้าว
สันป่าตอง
สันกาแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แม่วาง
แม่ออน
ดอยหล่อ
กัลยาณิวัฒนา

106,662
32,342
30,403
49,307
35,699
39,969
45,995
11,994
60,557
38,917
23,690
35,027
41,299
64,336
42,844
21,462
13,564
31,281
40,748
27,119
25,172
15,761
10,451
12,209
6,565

121,781
33,876
29,551
49,953
39,418
41,183
48,084
11,641
61,981
39,261
24,471
39,462
47,120
74,837
48,421
21,926
13,660
30,762
46,561
26,659
25,945
16,149
10,632
12,920
6,164

228,443 12.79
66,218 3.71
59,954 3.36
99,260 5.56
75,117 4.21
81,152 4.54
94,079 5.27
23,635 1.23
122,538 6.86
78,178 4.38
48,161 2.70
74,489 4.17
88,419 4.95
139,173 7.79
91,265 5.11
43,388 2.43
27,224 1.52
62,043 3.47
87,309 4.89
53,778 3.01
51,117 2.86
31,910 1.79
21,083 1.18
25,129 1.41
12,729 0.71

173,278 20.61
24,495 2.91
19,739 2.35
33,584 3.99
36,958 4.40
35,225 4.19
43,544 5.18
8,621 1.03
45,568 5.42
32,934 3.92
21,026 2.50
33,640 4.00
48,634 5.78
74,039 8.81
50,871 6.05
16,995 2.02
10,569 1.26
23,422 2.79
42,533 5.06
9,487 1.13
18,205 2.17
12,041 1.43
9,461 1.13
11,549 1.37
4,303 0.51

รวม

863,373
922,418 1,785,791 100
840,721 100
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจานวนประชากรของจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละปี พบว่า จังหวัดเชียงใหม่
มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี รายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

(ณ เมษายน 2564)

จานวนประชากร 1,735,762 1,746,840 1,763,742 1,779,254 1,784,370

1,785,791

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
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2) ประชากรจาแนกตามกลุ่มวัย
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เป็น กลุ่มวัยผู้ใหญ่หรือวัยทางาน โดยมีจานวนทั้งสิ้น
1,079,753 คน คิดเป็นร้อยละ 60.46 ของประชากรทั้งหมด รองลงมา คือ วัยสูงอายุ จานวน 340,203 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของประชากรทั้งหมด รายละเอียดดังนี้
ช่วงอายุ
เพศชาย
เพศหญิง รวมทังหมด สัดส่วน
วัยเด็ก (น้อยกว่าหนึ่งปี ถึง 12 ปี)
126,783 121,339 245,557
13.75
วัยรุ่น (๑๓ ปี ถึง ๑๘ ปี)
62,187
58,904
120,278
6.74
วัยผู้ใหญ่ (๑๙ ปี ถึง ๖๐)
524,254 659,778 1,079,753 60.46
วัยสูงอายุ
150,170
80,720
340,203
19.05
(๖๑ ปี ถึง มากกว่า ๑๐๐ ปี และเกิดปีไทย)
รวม
863,373 922,418 1,785,791
100
แผนภูมิอัตราส่วนร้อยละแต่ละช่วงอายุต่อจานวนประชากรทังหมด

19.05 %

13.75 %
6.74 %

60.46 %
วัยเด็ก

วัยรุ่น

วัยผู้ใหญ่

วันสูงอายุ

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

3) ประชากรจาแนกตามสัญชาติ
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่มีสัญชาติไทย จานวน 1,628,250 คน รองลงมา คือ
สัญชาติจีน จานวน 7,190 คน นอกจากนั้นเป็นสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน จานวน 150,351 คน รายละเอียด
ดังนี้
สัญชาติ
ชาย
หญิง
รวม
สัญชาติไทย
782,966
845,284
1,628,250
สัญชาติจีน
3,334
3,856
7,190
สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน
77,073
73,278
150,351
รวม
863,373
922,418
1,785,791
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564
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4) ประชากรจาแนกตามสภาพการย้ายถิ่น
ประชากรจังหวัดเชียงใหม่มีการย้ายถิ่น ในปี พ.ศ 2563 จานวนทั้งสิ้น 52,344 คน โดยช่วง
อายุที่มีการย้านถิ่นมากที่สุด ได้แก่ ช่วงอายุ 15 - 19 ปี จานวน 8,528 คน รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 25 - 29 ปี
จานวน 8,477 คน ทั้งนี้ มีช่วงอายุที่ไม่มีการย้ายถิ่น ได้แก่ ช่วงอายุ 50 - 54 ปี
หน่วย : คน

สถานภาพการย้ายถิ่น
หมวดอายุ
0-5
6 - 12
13 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 ปีขึ้นไป
ยอดรวม

รวม
9,938
8,125
1,628
19,240
39,214
23,764
16,890
15,686
17,956
5,301
2,560
4,581
7,048
171,931

ภาคและเขตการปกครองที่อยู่ปัจจุบัน
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ในเขตฯ
นอกเขตฯ
รวม
ในเขตฯ
นอกเขตฯ
4,847
5,091
1,426
1,426
5,879
2,246
4,705
4,705
1628
636
636
11,737
7,503
8,528
8,528
13,312
25,902
5,748
2,973
2,775
15,046
8,718
8,477
8,477
6,489
10,401
4,071
2,012
2,059
9,115
6,571
6,781
5,126
1,655
10,718
7,238
8,200
6,804
1,396
3,350
1,951
1,222
1,222
1,974
586
1,365
3216
711
711
3,965
3,083
1,838
1,838
89,425
82,506 52,344
44,459
7,885
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ปี พ.ศ. 2563

5) กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ จานวน ๓5๙,752 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15 ของ
ประชากรทั้ งหมด โดยสามารถจ าแนกได้ ดั งนี้ ได้แ ก่ กะเหรี่ยง จานวน 152,967 คน ซึ่งมี ป ระชากรมากสุ ด
รองลงมา ลาหู่ จานวน 46,264 คน ม้ง จานวน 27,388 คน ลีซู จานวน 19,726 คน อาข่า จานวน 10,349
คน ลัวะ จานวน 3,756 คน และเมี่ยง จานวน 1,835 คน (ไม่ระบุชาติพันธุ์ จานวน 97,467 คน)
ประเภทกลุ่มชาติพันธุ์
จานวน
1. กะเหรี่ยง
152,967
2. ลาหู่
46,264
3. ม้ง
27,388
4. ลีซู
19,726
5. อาข่า
10,349
6. ลัวะ
3,756
7. เมี่ยง
1,835
8. อื่นๆ
97,467
รวม
๓5๙,752
ที่มา : ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564
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3.2 ข้อมูลส่วนราชการ/หน่วยงาน
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
ที่
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
1 หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
2 หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค
3 หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เทศบาลนคร
- เทศบาลเมือง
- เทศบาลตาบล
- องค์การบริหารส่วนตาบล
รวม

แห่ง
166
34
211
1
1
4
116
89
411

3.3 ข้อมูลด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษา ณ ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 2,063 แห่ง โดยแยกเป็นระดับการจัด
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน อาชี วศึ กษา อุด มศึก ษา มี ครู/อาจารย์ รวมทั้ งสิ้ น 29,876 คน และมีจานวนนั กเรียน/
นั ก ศึก ษารวมทั้ งสิ้ น 389,525 คน ซึ่งหากเที ยบอัต ราส่ ว นระหว่างครู/ต่อ นัก เรียน/นั ก ศึกษา เป็ น อัต ราส่ ว น
1 : 13 รายละเอียด ดังนี้
ประเภทการจัดการศึกษา
สถานศึกษา (แห่ง)
ครู/อาจารย์ (คน)
นักเรียน (คน)
ขั้นพื้นฐาน
2,033
17,773
280,856
อาชีวศึกษา
18
1,613
23,124
อุดมศึกษา
12
10,490
85,545
รวม
2,063
29,876
389,525
ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลปีการศึกษา 2563

ประชากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการเข้าถึงการบริการด้านการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 441,945 คน
(ข้อ มู ล ปี ก ารศึ กษา 2564) คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 24.75 ของประชากรทั้ งหมดในจั งหวัด โดยผู้ เข้ าถึงบริก ารด้ าน
การศึกษา ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา การศึกษาทางเลือก และการศึกษานอกระบบทุกระดับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

3.4 ข้อมูลด้านศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ มีศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนี้
ศาสนสถาน
วัดและสานักสงฆ์
โบสถ์
มัสยิด
อื่น ๆ (โบสถ์พราหมณ์-ฮินดู-ซิกข์)
รวม

จานวน (แห่ง)
๑,798
๑,๐๑6
๑7
2
๒,๘๓๓

ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 256๔
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 256๔
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3.5 ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
3.5.1 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัด
จั งหวัด เชีย งใหม่ มี แ หล่ งเรีย นรู้ท างวัฒ นธรรมของจั งหวัด ประกอบด้ ว ย พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอสมุ ด
หอจดหมายเหตุ ศูนย์วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สาคัญ ดังนี้
ที่
แหล่งเรียนรู้
จานวน (แห่ง)
๑ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
๑
๒ พิพิธภัณฑ์ชุมชน
85
๓ หอสมุดแห่งชาติ
๑
๔ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๑
๕ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
๑
๖ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑
๗ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
2
๘ ชุมชนคุณธรรม
462
๙ องค์กรคุณธรรม
๑๙๘
๑๐ อาเภอคุณธรรม
๒๕
11 จังหวัดคุณธรรม
๑
12 วัดและที่พักสงฆ์
๑,961
๑3 โบสถ์
๑,๐๑6
๑4 มัสยิด (ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง)
๑7
๑5 อื่น ๆ (ระบุ) โบสถ์พราหมณ์-ฮินดู-ซิกข์)
2
๑6 ศูนย์การเรียนรู้การขับซอพื้นเมือง
1๒
๑7 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๑๕2
18 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่โดดเด่น
2
19 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๒
20 ลานธรรม ลานวิถีไทย
63
รวม
4,005
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

3.5.2 ขนบธรรมเนียมประเพณีสาคัญของจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
เดือน
กิจกรรม / สถานที่จัดงานตาบล อาเภอ
มกราคม
ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า วัดป่ายางหลวงหรือวัดป่าแดด อาเภอแม่แจ่ม
กุมภาพันธ์
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่
มีนาคม
ประเพณีปอยหลวง, ปอยน้อย, /จังหวัดเชียงใหม่
เมษายน
ประเพณีปีใหม่เมือง, ประเพณีสืบชะตาบ้าน จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีปอยส่างลอง อาเภอเมืองเชียงใหม่
งานสืบสานตานานไทลื้อ อาเภอดอยสะเก็ด
พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ อาเภอจอมทอง
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เดือน
พฤษภาคม

มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรม / สถานที่จัดงานตาบล อาเภอ
ประเพณีวันวิสาขบูชา จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ลานครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ตาบลพระสิงห์ อาเภอเมืองเชียงใหม่ /ตาบลเวียง อาเภอพร้าว
ประเพณีไหว้พระธาตุ จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท วัดพระบาทตะเมาะ อาเภอดอยเต่า
ประเพณีเลี้ยงผีเสื้อบ้าน จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเข้าอินทขิล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเพณีสืบชะตาเมือง ประตูเมือง ๕ ประตูและ สี่แจ่งเวียง อาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเพณีเลี้ยงผี จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีวันเข้าพรรษา, ประเพณีคนเฒ่าเข้าวัดจาศีล จังหวัดเชียงใหม่
งานวันแม่แห่งชาติประจาชุมชน/หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีปุพพเปตพลี จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีทานก๋วยสลาก, ประเพณีออกพรรษา, ประเพณีใส่บาตรเทโว,
ประเพณีทานผ้ากฐิน, ประเพณีวันออกพรรษา, เป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
งานแอ่วเฮือน เยือนพญา สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวันพ่อแห่งชาติประจาชุมชน/หมู่บ้าน, ประเพณีเข้าโสสานกรรม จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

3.5.3 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม/ประเพณี ที่สาคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด ได้แก่
1) ด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ
รายการ
สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
เครื่องประดับเงิน (ชนเผ่ากะเหรี่ยง) ต.ห้วยเขียดแห้ง อ.กัลยาณิวัฒนา
งานฝีมือด้นใบตอง
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ทอเสื่อกก
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
เครื่องเคลือบศิลาดล
ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด
ขันแดง
ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่/ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
ปั้นน้าต้น
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
ทอผ้า (ผ้าฝ้ายทอมือ)
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง/ ต.บ้านตาล อ.ฮอด/
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง/ ต.ทรายมูล อ.สันกาแพง/
ต.สะเมิงใต้ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง/ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
ทอผ้าไหมสันกาแพง
ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง
ทอผ้าไทยลื้อ บ้านลวงใต้
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
ทอตุง
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง/ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ผ้าทอกะเหรี่ยง
บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา/ ต.ม่องจอง อ.อมก๋อย/
ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน/ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง/ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
จักสานหวาย
ผ้าทอตีนจก (ลายน้าท่วม)
จักสานไม้ไผ่
ลงรักปิดทอง

ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า
ต.ไชยสถาน อ.สารภี/ ต.ป่าบง อ.สารภี/ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
ต.ร้องวัวแดง อ.สันกาแพง
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ที่
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

รายการ

สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
ปั้นตุ๊กตายิ้ม
ต.ป่าตาล อ.หางดง/ ต.ทรายมูล อ.สันกาแพง
บายศรี
ต.แม่แฝก อ.สันทราย/ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
เครื่องดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ขลุ่ย ต.แช่ช้าง ต.สันกาแพง ต.ห้วยหก อ.สันกาแพง
ตัดตุง
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ร่มสันกาแพง
ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง
ปิ่นปักผมโบราณ
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
ทาปราสาท
ต.สันโป่ง อ.แม่ริม/ ต.หางดง อ.ฮอด
ต้องลายกระดาษ
ต.หางดง อ.ฮอด/ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

2) ด้านอาหาร
รายการ
ข้าวแตน
น้าพริกคั่วทราย
ถั่วเนาแค๊บ
น้าปู๋และถั่วเน่าเมอะ
ไส้อั่ว
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ขนมวงน้าอ้อย
ข้าวเงี้ยว
ข้าวซอย
ขนมจีนน้าเงี้ยว
ลาบ (หมู/เนื้อ)

สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
ต.เปียงหลวง/ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
ต.เวียง อ.ฝาง
ต.ท่าผา /ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ทุกอาเภอในเชียงใหม่
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

ที่
๑

3) ด้านศิลปะวัฒนธรรม
รายการ
การขับซอ

๒

กลองสะบัดชัย

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ฟ้อนก๋ายลาย
การขับลื้อ
ฟ้อนลื้อ
ฟ้อนเล็บ
ฟ้อนไทเขิน
สะล้อ ซึง
ลิเกไทใหญ่
ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า (ก้านก ก้าโต)

ตาบล
อ.พร้าว/อ.เชียงดาว/อ.แม่ริม/อ.ไชยปราการ/อ.เมืองเชียงใหม่/
อ.สันป่าตอง/อ.สันทราย/อ.ดอยหล่อ/อ.ฝาง
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด/ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่/
ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด/ ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
ทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
ที่มา : สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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3.6 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
3.6.1 สถานการณ์ด้านการสาธารณสุข
1) สาเหตุการเสียชีวิต
เมื่อพิจารณาโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่สาคัญของประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 พบว่า
โรคที่เป็นสาเหตุการตายสูงสุด คือ หัวใจล้มเหลว 57 ต่อแสนประชากร รองลงไป คือ สมองเสื่อม/ฝ่อ การติดเชื้อ
ในกระแสเลือด มะเร็ง และความดันโลหิตสูง 27, 25, 18 และ 15 ต่อแสนประชากรตามลาดับ รายละเอียดดังนี้

อัตราต่อ 1000

2) สาเหตุการเจ็บป่วย
ข้อ มู ล การเจ็ บ ป่ ว ยเป็ น ข้อ มู ล ที่ ได้จ ากระบบรายงาน 43 แฟ้ ม มาตรฐานของสถานบริก าร
สาธารณสุขทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจาแนกเป็น
(1) ผู้ป่วยนอก
อัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มโรค 5 ลาดับแรก พบว่า ในปี พ.ศ. 2563
กลุ่มโรคที่มีอัตราการป่วยสูงสุด คือ โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา เท่ากับ 440 ต่อประชากรหนึ่งพันคน
รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน เนื้อเยื่อผิดปกติ และความผิดปกติ
อื่น ๆ ของฟั นและโครงสร้าง โดยมีอัตราการป่ วย เท่ากับ 220 156 150 และ 94 ต่อประชากรหนึ่งพัน คน
ตามลาดับ รายละเอียดดังนี้
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2563

145 ความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีสาเหตุนา

104 เบาหวาน

440

220

167 การติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจส่วนบน
แบบเฉียบพลันอื่น ๆ
156

207 เนื้อเยื่อผิดปกติ

181 ความผิดปกติอื่น ๆ
ของฟันและโครงสร้าง

150

94
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อัตราต่อ 1000

(2) ผู้ป่วยใน
ในปี พ.ศ. 2563 พบว่า อัตราการป่วยของผู้ป่วยในที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มโรคโลหิตจาง
และปอดบวม อัตราการป่วยเท่ากับ 5 คน ต่อประชากรหนึ่งพันคน รองลงมา ได้แก่ หลอดลมอักเสมและถุงลม
โป่งพอง การบาดเจ็บ และ ภาวะอื่นๆในระยะปริกาเนิด เท่ากับ 4 ,4 และ 2 ต่อประชากรหนึ่งพันคน ตามลาดับ
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
098 โลหิตจางอื่น ๆ

169 ปอดบวม

5

5

2563

175 โรคหลอดลมอักเสบ
281 การบาดเจ็บระบุ
253 ภาวะอื่น ๆ ในระยะ
ถุงลมโป่งพองและปอดชนิด เฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะ
ปริกาเนิด
อุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น
และหลายบริเวณในร่างกาย
4
4
2

3.6.2 สถานบริการด้านสาธารณสุข
จั งหวัดเชีย งใหม่ มี ส ถานบริก ารด้ านสาธารณสุ ข ประเภทที่ มี เตี ย งรั บ ผู้ ป่ ว ยไว้ ค้ า งคื น จ านวน
48 แห่ ง จานวน 4,999 เตีย ง จาแนกเป็ นประเภทบริการทั่วไป จานวน 40 แห่ ง ประเภทบริการเฉพาะโรค
จ านวน 8 แห่ ง ในจ านวนนี้ เป็ น สถานบริ การสาธารณสุ ข แยกตามสั งกั ด ได้แ ก่ สั งกัด ส านั กงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข 24 แห่ง นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่ง สังกัดกระทรวงอื่นๆ 4 แห่ง และสังกัด
เอกชน 15 แห่ง ดังนี้
ที่
สังกัด
จานวน (แห่ง)
เตียง
1 สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24
1,199
2 นอกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5
999
3 สังกัดกระทรวงอื่นๆ
4
1,132
4 เอกชน
15
1,669
รวม
48
4,999
ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการประเภทไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เป็นสถานพยาบาลประจา
ตาบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care)
จาแนกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 266 แห่ง และสถานีอนามัย (ถ่ายโอนให้ อปท.) 5 แห่ง
3.6.3 บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
บุคลากร
สาธารณสุข

แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ

สังกัดสานักงาน
อัตราส่วน
ปลัดกระทรวง
ต่อประชากร
สาธารณสุข

511
157
256
2,758

1:3,492
1:11,365
1:6,970
1:647

โรงพยาบาลรัฐนอก
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

โรงพยาบาล
เอกชน

รวม

อัตราส่วนต่อ
ประชากร

444
161
135
2,234

307
28
163
1,413

1,262
346
561
6,457

1 : 1,414
1 : 5,157
1 : 3,181
1 : 276

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564
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3.6.4 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
รายการ
2560
2561
2562
สปา
56
65
75
นวดเพื่อสุขภาพ
456
601
704
นวดเสริมความงาม
3
9
14
รวม
515
675
793
อัตราการเพิ่มขึ้น
515
160
118

2563
80
849
14
943
150

2564
81
863
16
960
17

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564

จานวน (แห่ง)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

สปา
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเสริมความงาม
รวม
จานวนแต่ละปี

2560

2561

2562

2563

3.6.5 ผู้ให้บริการด้านบริการสุขภาพที่ได้รับการขึนทะเบียน
รายการ
2560 2561 2562
จานวนผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียน (คน) 3,732 3,734
927

2564

พ.ศ.

2563
427

2564
47

รวม
8,867

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564

3.7 ข้อมูลกลุม่ ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
3.7.1 สถานการณ์กลุ่มผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จานวน ๓63,488 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564)
คิดเป็นร้อยละ 20.37 ของประชากรทั้งหมดในเชียงใหม่ แยกเป็นเพศชาย จานวน ๑64,040 ราย และเพศหญิง
จานวน ๑๙9,448 ราย ซึ่งพบว่ามีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว จานวน ๓๐๕,๕๑๙ ราย และยังไม่ได้เบี้ยยังชีพอยู่ที่
จานวน 39,718 ราย ทั้งนี้ เป็นผูสูงอายุช่วยเหลือตัวเองไมได้ ไมมีคนดูแล ไมมีรายได หรือเป็นผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้าน
ติตเตียง จานวน 8,520 ราย ผู้สูงอายุที่ต้องดารงชีพด้วยการเร่ร่อนขอทาน จานวน 2 ราย ผู้สูงอายุที่รับภาระดูแล
บุคคลในครอบครัว เช่น คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง บุตรหลาน และจิตเวช จานวน 57,200 ราย และจากฐานข้อมูล
TPMAP พบว่า ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน ๑๒๔,๖๒๒ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
(หน่วย:คน)

จานวน

ผูสูงอายุที่ไดรับ
เบียยังชีพ

๓63,488

๓๐๕,๕๑๙

ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุช่วยเหลือ ผูสูงอายุที่ต้อง
ที่ยังไม่ได้รบั เบีย
ตัวเองไมได้/
ดารงชีพด้วยการ
ยังชีพ
ติดเตียง
เร่ร่อน ขอทาน

39,718

8,520

2

ผู้สูงอายุที่รับภาระ
ดูแลบุคคลใน
ครอบครัว

57,200
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จากสถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระดับภาค พบว่า ภาคเหนือ
มี จ านวนประชากรผู้ สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.87 รองลงมาเป็ น ภาคกลาง ร้ อ ยละ 18.66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.86 ภาคตะวันออก ร้อยละ 15.56 และภาคใต้ ร้อ ยละ 15.22 ของประชา
การทั้งประเทศ หากเรียงลาดับจังหวัดที่มีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุ ด 5 ลาดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา
เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี
สาหรับ แนวโน้ มประชากรผู้ สูงอายุจากต่างประเทศที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลของ
ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งจั งหวั ด เชี ย งใหม่ (สิ งหาคม 2563) พบว่ า มี ผู้ สู ง อายุ ช าวต่ างประเทศ ประเภท
Retirement Visa จ านวน 3,240 คน โดย 5 สั ญ ชาติอันดับ สู งสุ ด ได้แก่ อเมริกัน 684 คน ญี่ ปุ่น 424 คน
จีน 349 คน บริติช 326 คน และฝรั่งเศส 215 คน ซึ่งในปี 2562 มีจานวนทั้งสิ้น 6,020 คน จะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันมีจานวนลดลงสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

3.7.2 สถานการณ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย คนไร้ที่พึ่ง จานวน 231 ราย ผู้ทาการขอทาน
จานวน 1 ราย ผู้ แสดงความสามารถ จานวน 257 ราย กลุ่ มชาติพั นธุ์/ชนกลุ่ มน้อย จานวน ๓๔๙,๑๑๘ ราย
จานวนผู้ติดยาเสพติด จานวน 706 ราย และผู้ติดเชื้อ HIV จานวน 23,355 ราย
ในปี 256๔ จั งหวัด เชี ย งใหม่ พบกลุ่ม คนไร้ ที่ พึ่ งจ านวน ๒๓๑ ราย เป็ น เพศชาย ๑๗๕ ราย
เพศหญิง ๕๖ ราย โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการให้ ความรู้และให้คาแนะนาจานวน ๑๒๐ ราย เข้ารับ
การรักษาจานวน ๒๖ คน ส่งเข้าสถานคุ้มครอง จานวน ๔ ราย ส่งต่อหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน ๕ ราย ส่งสมัครเข้ าทางาน ฝึกอาชีพ จานวน ๑ ราย และส่งกลับคืนสู่ครอบครัว
จานวน ๗๕ ราย และพบกลุ่มขอทาน จานวน ๑ รายเป็นเพศชาย ถูกจับคุมคดี พระราชบัญญัติขอทาน ๒๕๕๙ โดย
ทาการส่งคืนครอบครัวหลังจากตักเตือน แนะนา พร้อมทั้งนัดหมายการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่ อให้การช่วยเหลือฟื้นฟู
ตามลาดับต่อไป
จานวน (คน)
ปี
รวม
ชาย
หญิง
2560
๑๓๕
65
๒๐๐
2561
๑๒๑
55
๑๗๖
2562
๑๐๑
38
๑๓๙
2563
๑๔๙
42
๑๙1
256๔
๑๗๕
๕๖
๒๓๑
ที่มา : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

3.7.3 สถานการณ์กลุม่ คนพิการ
จังหวัดเชียงใหม่ มีคนพิการที่ มีบัตรประจาตัวคนพิการ จานวนทั้งสิ้น 53,054 คน โดยพบว่า
มีคนพิการที่ได้เบี้ยยังชีพ จานวน ๕๑,๗๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ 97.55 คนพิการที่ไม่ได้เบี้ยยังชีพ จานวน ๑,๒๙๙ คน
คิดเป็นร้อยละ 2.45 ทั้งนี้ ยังมีคนพิการที่มีความตองการกายอุปกรณ์ 58 คน และมีคนพิการอยู่คนเดียวตามลาพัง/
ไม่ มีผู้ ดู แล/ถูกทอดทิ้ง 2 คน โดยสาเหตุค วามพิ การ ส่ ว นใหญ่ พ บว่า พิ การโดยไม่ท ราบสาเหตุ มี จานวนทั้ งสิ้ น
๓๒,๙๒๔ ราย รองลงมาคือพิการจากโรคอื่นๆ จานวน ๖,๕๙๒ ราย พิการมากกว่า 1 สาเหตุ จานวน ๓,๒๑๗ ราย
พิการจากอุบัติเหตุจานวน ๒,๓๗๔ ราย พิการจากโรคติดเชื้อ ๖๘๘ ราย และพิการจากพันธุกรรมจานวน ๑๘๑ ราย
ตามลาดับ
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ส าหรั บ ประเภทคนพิ ก ารที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวหรื อ ร่ า งกาย จ านวน
25,172 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.45 รองลงมาคือ พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จานวน 14,021 ราย
คิดเป็ น ร้อยละ 26.43 พิ การทางจิตใจหรือพฤติกรรม จานวน 3,531 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.62 พิการทาง
สติปัญญา จานวน 3,511 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.22 ทางการเห็น จานวน 3,030 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 พิการ
ทางออทิสติก จานวน 577 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 และพิการทางการเรียนรู้น้อยที่ สุด จานวน 366 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.69 มีความพิการมากกว่า 1 ประเภท จานวน 3,073 คน รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ประเภทความพิการ
จานวน
ร้อยละ
1
ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
25,172
47.45
2
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
14,021
26.43
3
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
3,531
6.62
4
ทางสติปัญญา
3,511
6.22
5
ทางการเห็น
3,030
5.71
6
ทางออทิสติก
577
1.09
7
ทางการเรียนรู้
366
0.69
8
พิการมากกว่า 1 ประเภท
3,073
5.79
รวม
53,054
100
ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

3.8 ข้อมูลด้านแรงงาน
3.8.1 สถานการณ์ด้านแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรที่อยู่ในกลุมวัยทางาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน 1,452,466 คน
พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 1,050,080 คน โดยจาแนกเป็น ผู้มีงานทา จานวน 1,033,678 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.44 โดยจาแนกเป็นเพศชาย 549,126 คน เพศหญิง 484,552 คน เป็นผู้วางงาน จานวน
16,029 คน คิดเป็นร้อยละ 1.53 และเป็นกาลังแรงงานที่รอฤดูกาล จานวน 373 คน คิดเป็นร้ อยละ 0.04
เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานทา ซึ่งคานวณจากสัดส่วนผู้มีงานทาต่อผู้อยู่ ในกาลังแรงงานมีอัตรา
ร้อยละ 98.44 นั่ น หมายความวาผู้อยู่ ในกาลั งแรงงาน จานวน 100 คน จะมีงานทาประมาณ 98 - 99 คน
ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวมนี้มีสัดส่ วนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อเปรียบเทียบการมีงานทา
ระหวางเพศ จะพบว่าเพศชายมี อัตราส่ วนของการมีงานท าหรือ อัตราการจางงาน มากกว่า เพศหญิ ง กล่ าวคื อ
เพศชายมีอัตราร้ อยละ 53.12 ขณะที่เพศหญิง อัตราร้อยละ 46.88 ของจานวนกาลังแรงงานจาแนกตามเพศ
ทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้
สถานภาพแรงงาน
ชาย
หญิง
รวม
อายุ 15 ปีขึนไป
703,286
749,180 1,452,466
1. กาลังแรงงานรวม
555,100
494,980 1,050,080
1.1 ผู้มีงานทา
549,126
484,552 1,033,678
1.2 ผู้ว่างงาน
5,974
10,055
16,029
1.3 กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
373
373
1. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
148,186
254,200
402,386
2.1 ทางานบ้าน
3,998
68,851
72,849
2.2 เรียนหนังสือ
47,097
63,515
110,612
2.3 อื่นๆ
97,092
121,834
218,926
ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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ผู้มีงานทาในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคเกษตรกรรม จานวน 363,618 คน หรือร้อยละ 35.18
และนอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 670,060 คน หรื อ ร้ อ ยละ 64.82 ของผู้ มี งานท าในจั งหวั ด เชี ย งใหม่
โดยประเภทการทางานด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว และการประมง มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.18 หรือ
จานวน 363,618 คน รองลงมาคือกิจกรรมการขายส่ ง การขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 23.45 จานวน 157,157
คน และการผลิต จานวน 103,603 คน หรือร้อยละ 15.47 ของจานวนประชากรจังหวัดเชียงใหมที่มีงานทา
อายุ 15 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ จังหวัดเชีย งใหม่ มีผู้ ว่างงาน จานวน 16,029 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้ อยละ 1.53
ซึ่งชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีผู้ว่างงาน จานวน 31,550 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.29

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานนอกระบบ จานวน 622,952 คน หรือ
ร้ อ ยละ 38.19 ของจ านวนประชากรจั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยแรงงานนอกระบบสวนใหญจะท างานในภาค
เกษตรกรรม จานวน 354,270คน หรือจานวน 56.87 และทางานนอกภาคเกษตรกรรม จานวน 268,682 คน
หรือร้อยละ 43.13 แรงงานนอกระบบที่ทางานนอกภาคเกษตร สวนใหญทางานในอุตสาหกรรมการขายปลี ก
การซ่อมแซมยานยนตฯ จานวน 97,105 คน หรือร้อยละ 15.59 รองลงมาคือ ที่พักแรมและบริการด้ านอาหาร
จานวน 43,310คน หรือร้อยละ 6.95
3.8.2 การส่งเสริมการมีงานทา
1) การบริการจัดหางานในประเทศ
ในชวงไตรมาส 1 ปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) มีนายจ้าง/สถานประกอบการ
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอจ้างแรงงาน ณ สานักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,205 อัตรา มีผู้มา
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจ้างงาน จานวน 883 คน ในจานวนนี้มีผู้ได้รับการบรรจุเข้าทางาน จานวน
521 คน สวนตาแหนงงานว่างตามระดับการศึกษา ที่ต้องการสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี อยูที่ร้อยละ 27.14 หรือ
จานวน 327 อัตรา รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา อยูที่ร้อยละ 22.82 หรือ จานวน 275 อัตรา
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ส าหรั บ อาชี พ ที่ มี ต าแหน่ ง งานว่ า งมากที่ สุ ด คื อ ช่ า งเทคนิ ค และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ ง
มีตาแหน่งงานว่าง 299 อัตรา หรื อร้อยละ 24.81 ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด ส่ว นการบรรจุงานมากที่สุด คือ
ตาแหนงพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด บรรจุงาน 272 อัตรา หรือร้อยละ 52.21
2) แรงงานต่างดาว
แรงงานต่างด้าวที่เขามาทางานในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ เดือนมีนาคม
2564 มีจานวนทั้งสิ้น 118,357 คน โดยเป็นแรงงานต่างด้าว มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562 จานวน 62,370
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.70 รองลงมาเป็ น ชนกลุ่ ม น้ อ ย จ านวน 32,214 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.22,
แรงงานต่างด้าว มติ ครม. 3 สัญชาติ จานวน 14,803 คิดเป็นร้อยละ 12.51, มาตรา 59 (ชั่วคราวทั่วไป) จานวน
4,509 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81, นาเขาแบบ MOU มีจานวน 3,856 คน คิดเป็นร้อยละ 3.26, และมาตรา 12
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 605 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51

3) แรงงานไทยในต่างประเทศ
แรงงานไทยในจั งหวัดเชียงใหม ที่ได้ รับอนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ ในไตรมาส 1
ของปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) มีจานวนทั้งสิ้น 15 คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า
เป็นประเภทเดินทางด้วยตนเอง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ Re-Entry หรือการเดินทางกลับไปทางาน
อีกครั้งโดยการต่ออายุสัญญา จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
แรงงานไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยื่นขออนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศแยกตามภูมิภาค
ที่ไปทางาน ในไตรมาส 1 ของปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) มีจานวน 14 คน โดยยื่นขออนุมัติ
ทางานในภูมิภาคตะวันออกกลาง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และภูมิภาคอื่น จานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.33
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3.8.3 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเขาทางานจานวน
63 คน โดยเป็ นกลุ่ มช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 6 คน อยู่ระหว่างการฝึ ก ทั้งหมด ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ จานวน 5 คน ผ่านการฝึก จานวน 4 คน ธุรกิจบริการ จานวน 52 คน ผ่านการฝึก 46 คน ด้านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จานวน 322 คน ผ่านการทดสอบ
จานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 68.01 ของผู้ เข้ารับการทดสอบ กลุ่มอาชีพ ที่เขารับการทดสอบคือ ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 243 คน ผ่านการทดสอบ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และกลุ่มอาชีพ
ธุรกิจ และบริการ จ านวน 79 คน และผ่ านการทดสอบ 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.15 ของจานวนผู้ เข้ารับ
การทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดาเนินการผึ กอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน พ.ศ. 2545 มี ผู้ เข้ า รั บ การฝึ กทั้ ง สิ้ น จ านวน 11,195 คน และทั้ ง หมด
ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาผีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
3.8.4 การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
1) การตรวจแรงงาน
ในไตรมาส 1 ปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) สานักงานสวัสดิการและคุ้ม ครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม ไดดาเนินการตรวจแรงงานในการทางาน สถานประกอบการทั้งสิ้น จานวน 138 แห่ ง
มีลูกจ้างที่ผ านการตรวจหรือได้ รับการคุ้มครองรวม จานวนทั้งสิ้น 6,200 คน จาแนกเป็น เพศชาย 3,156 คน
(ร้ อยละ 50.90) และเพศหญิ ง 3,044 คน (รอยละ 49.10) ของลู กจ้า งที่ ตรวจทั้ งหมด โดยการดาเนินการ
ออกตรวจสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 10 - 19 คน คิดเป็นร้อยละ 35.51 (จานวน
49 แห่ง) รองลงมาเป็นสถานประกอบการขนาด 20 - 29 คน ร้อยละ 31.88 (จานวน 44 แห่ง ) ทั้งนี้ ไม่พบ
สถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564
ขาดสถานประกอบการ
สปก. (แห่ง)
ลูกจ้าง (คน)
1 – 4 คน
7
20
5 – 9 คน
18
142
10 – 19 คน
49
665
20 – 49 คน
44
1,355
50 – 99 คน
10
676
100 – 299 คน
7
999
300 – 499 คน
1
422
500 – 999 คน
1
891
1,000 คน ขึ้นไป
1
1,030
รวม
138
6,200
ส าหรั บ การตรวจความปลอดภั ยในการทางาน ส านั กงานสวัส ดิการและคุ้ม ครองแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้ น จานวน 78 แหง ลูกจ้างที่ผ่านการ
ตรวจทั้ ง สิ้ น จ านวน 7,309 คน ซึ่ งผลการตรวจไม่ พ บสถานประกอบการที่ ป ฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทางาน
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2) การประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทางาน
ในชวงไตรมาส 1 ปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) จังหวัดเชียงใหม่ มีการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 381 คน โดยจาแนกตามประเภทความร้ายแรง พบว่าส่วนใหญ่
จะหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 277 ราย หรือร้อยละ 72.70 รองลงมาคือหยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 101 ราย
หรือร้อยละ 26.51 และเสียชีวิต จานวน 3 ราย หรือร้อยละ 0.79

3) การเลิกจ้างแรงงาน
ในไตรมาส 1 ปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) มีสถานประกอบการแจ้งเลิกกิจการ
ณ ส านั กงานประกัน สั ง คมจั งหวัดเชีย งใหม จานวน 589 แห่ ง มี ผู้ ป ระกัน ตนถูกเลิ กจ้ าง จานวน 2,219 คน
โดยในจ านวนสถานประกอบกิ จ การที่ เลิ ก กิ จ การ พบว่า เป็ น สถานประกอบการขนาดเล็ ก ขนาด 1 – 4 คน
มีสัดส่วนร้อยละ 86.08 หรือ จานวน 507 แหง ของสถานประกอบการที่เลิกกิจการทั้งหมด ส่วนผู้ประกันตน
ถูกเลิกจ้าง จานวน 779 คน คิดเป็นร้อยละ 35.11 ของจานวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้า งทั้งหมด ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้
มีมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แจ้งเลิกกิจการ

4) การสวัสดิการแรงงาน
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้ แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการตรวจ
สถานประกอบการเพื่อใหการคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเชีย งใหม่ ยั งมีการส่ ง เสริมการจั ดสวัส ดิการแรงงาน ในสถานประกอบการ โดยในไตรมาส 1 ปี 2564
(เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ได้ดาเนินการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัวและสังคม, กากับให้มีการ
ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ, รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ดในสถานประกอบกิจ การ, ดาเนิน โครงการโรงงานสี ข าว, ส่ งเสริมการจัดตั้งมุม นมแมในสถาน
ประกอบกิจการ รวมสถานประกอบการทั้งสิ้น จานวน 174 แห่ง ผู้รับบริการจานวน 9,663 คน
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3.8.5 การประกันสังคม
ข้อมูลไตรมาส 1 ปี 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีสถาน
ประกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นประกั น สั ง คม จ านวน 16,888 แห่ ง มี ผู้ ป ระกั น ตนจ านวน 216,237 คน
มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็น สถานพยาบาลของรัฐบาล จานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 และ
สถานพยาบาลเอกชน จานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของสถานพยาบาลทั้งหมด
ในด้านการใช้เงินกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน
ซึ่งมี 7 กรณีได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์ บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่า จานวน
ผู้ประกันตนขอรับบริการมีทั้งสิ้น จานวน 115,810 คน คิดเป็นร้อยละ 53.56 ของผู้ประกันตนทั้งหมด สาหรับ
ประเภทประโยชน์ ทดแทนที่ผู้ป ระกันตนใช้ บริการสูงสุ ดในไตรมาสนี้ คือ กรณี เจ็บป่ วย มีผู ประกันตนใช้บริการ
จานวน 40,537 คน คิดเปนรอยละ 35 ของผูใชบริการทั้งหมด รองลงมา ไดแก กรณีวางงาน มีผู้ประกันตนขอรับ
บริการ จานวน 32,992 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49 สงเคราะห์บุตรมีผู้ประกันตนขอรับบริการ จานวน 30,970 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 26.74 กรณี ชราภาพ มี ผู้ ประกันตนขอรับบริการ จานวน 9,141 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.89
คลอดบุตร มีผู้ประกันตนขอรับบริการจานวน 1,474 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 กรณีทุพพลภาพ จานวน 458 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.40 และเสียชีวิต จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21

หากพิจ ารณาตามปริ มาณการจ่ายเงินประโยชน์ท ดแทน จะพบว่ามีการจ่ายเงินทั้งสิ้ น จานวน
643.2 ล้านบาท พบว่า กรณีเจ็บป่วย มีการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนสูงสุด จานวน 194.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.31 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จา่ ย รองลงมา คือ กรณีว่างงาน จานวน 193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
30.12 และชราภาพ จานวน 126.2 ล้า นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.62 ของจานวนเงินกองทุนประกันสังคมที่ จ่าย
ทั้งหมด

ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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3.7 ข้อมูลด้านการต่างประเทศ
3.7.1 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
1) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ล งนามสถาปนาความสั ม พั น ธ์ เมื อ งพี่ เมื อ งน้ องกั บ นคร และเมื อ งต่ างๆ
ในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
ที่

ประเทศ

๑.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๒.

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

๓.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๔.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๕.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๖.

สาธารณรัฐ
ตุรกี

จังหวัด/หน่วย
การดาเนินการ
การปกครองของ
วัน/เดือน/ปี
เงื่อนไขการลงนาม
ต่างประเทศที่เป็น
สถานที่ลงนาม
คู่ความสัมพันธ์
นครเซี่ยงไฮ้
๒ เมษายน ๒๕๔๓
ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนา
มณฑลเจียงซู ณ ศาลากลางนครเซี่ยงไฮ้ ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
นครเซี่ยงไฮ้
ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน
และจังหวัดเชียงใหม่แห่ง
ราชอาณาจักรไทย
เขตปกครองพิเศษ ๔ กันยายน ๒๕๕๐
บันทึกความเข้าใจระหว่าง
ย๊อกยาการ์ตา ณ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัด
เขตพิเศษย็อกยาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ว่าด้วยความร่วมมือ
ฉันท์มิตรเมืองพี่เมืองน้อง
นครชิงเต่า
๑ เมษายน ๒๕๕๑
บันทึกข้อตกลงเพื่อการ
มณฑลซานตง ณ จังหวัดเชียงใหม่
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง ระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่ แห่งราชอาณาจักรไทย
กับนครชิงเต่า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
นครฉงชิ่ง
๑๙ กันยายน ๒๕๕๑
ความตกลงเพื่อการสถาปนา
เขตหยูจง
ณ สานักงานการ
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ต่างประเทศนครฉงชิ่ง
ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ แห่ง
นครฉงชิ่ง
ราชอาณาจักรไทย กับนครฉง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เขตปกครอง
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ข้อตกลงแสดงเจตจานงว่า
ตนเองชนชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์
ไตสิบสองปันนา
เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่าง
มณฑลยูนนาน
จังหวัดเชียงใหม่แห่ง
ราชอาณาจักรไทยและเขต
ปกครองตนเองชนชาติไต
สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
จังหวัดบูร์ซา
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
บันทึกความเข้าใจเพื่อการ
ณ จังหวัดบูซาร์
สถาปนาความสัมพันธ์
สาธารณรัฐตุรกี
เมืองพี่เมืองน้อง (MOU)

กิจกรรมภายหลัง
การลงนามการ
สถาปนา
- ด้านการท่องเที่ยว
- ด้านสาธารณสุข
- ด้านการพัฒนา
- ด้านการศึกษา
- ด้านศาสนา
- ด้านการเดินทางเยือน
-

- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านการเดินทางเยือน

- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านการเดินทางเยือน

-

-
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ลาดับ
ที่

ประเทศ

จังหวัด/หน่วย
การดาเนินการ
การปกครองของ
วัน/เดือน/ปี
เงื่อนไขการลงนาม
ต่างประเทศที่เป็น
สถานที่ลงนาม
คู่ความสัมพันธ์
เมืองซัปโปโร
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
บันทึกความเข้าใจเพื่อการ
จังหวัดฮอกไกโด ณ ทาเนียบผู้ว่าราชการ
สถาปนาความสัมพันธ์
จังหวัดฮอกไกโด
เมืองพี่เมืองน้อง (MOU)
เมืองเชียงตุง
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
บันทึกความเข้าใจเพื่อการ
รัฐฉาน
ณ กรุงเนปิดอว์
สถาปนาความสัมพันธ์
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง
เมียนมาร์
จังหวัดเชียงใหม่ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับ
เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์
นครเฉิงตู
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
บันทึกข้อตกลงเพื่อการ
มณฑลเสฉวน ณ นครเฉิงตู
สถาปนาความสัมพันธ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองพีเ่ มืองน้องระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่ แห่งราชอาณาจักรไทย
กับนครเฉิงตู แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๗.

ประเทศญี่ปุ่น

๘.

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมาร์

๙.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

10.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองเหมยซาน
มณฑลเสฉวน

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ เมืองเหมยซาน
มณฑลเสฉวน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

11.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

มณฑลไห่หนาน

๖ กันยายน ๒๕๖๐
ณ จังหวัดเชียงใหม่

12.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองซ่าวหยาง
มณฑลหูหนาน

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ เมืองซ่าวหยาง
มณฑลหูหนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมภายหลัง
การลงนามการ
สถาปนา
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านการเดินทางเยือน
- ด้านการเดินทางเยือน
- ด้านการค้าการลงทุน

- ด้านเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน
- ด้านการพัฒนา
- ด้านการศึกษา
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านศาสนา
- ด้านการเดินทางเยือน
- ด้านอื่นๆ
(ความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม,สุขภาพ)
-

หนังสือแสดงเจตจานง
ว่าด้วยกรอบความร่วมมือ
การสถาปนาความสัมพันธ์
มิตรภาพระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย
กับเมืองเหมยซาน มณฑล
เสฉวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
หนังสือแสดงเจตจานงเพื่อ - ด้านการศึกษา
การสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับมณฑล
ไห่หนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
หนังสือแสดงเจตจานงเพื่อ - ด้านเศรษฐกิจ
การสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองมิตรภาพระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่แห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับเมือง
ซ่าวหยาง มณฑลหูหนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (งานต่างประเทศ) ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

82
2) ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับต่างประเทศ
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้องกับนคร และเมืองต่างๆ
ในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
จังหวัด/หน่วย
การดาเนินการ
ลาดับ
การปกครองของ
ประเทศ
วัน/เดือน/ปี
ที่
ต่างประเทศที่เป็น
เงื่อนไขการลงนาม
สถานที่ลงนาม
คู่ความสัมพันธ์
๑. ประเทศญี่ปุ่น
เมืองอุโอสึ
8 สิงหาคม 2532 หนังสือสัญญาแสดง
จังหวัดโทยามะ ณ เมืองอุโอสึ
ความเป็นมิตรภาพ
จังหวัดโทยามะ

๒.

ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดไซตามะ

9 พฤศจิกายน
2535

บันทึกข้อตกลงสถาปนา
ความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (MOU)

๓.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน

7 มิถุนายน 2542
ณ นครคุนหมิง

บันทึกข้อตกลง
(MOA)

๔.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองฮาร์บิ้น
มณฑลเฮยหลง
เจียง

29 เมษายน 2551 บันทึกข้อตกลงสถาปนา
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (MOA)

๕.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองอี้อู
มณฑลเจ้อเจียง

20 ตุลาคม 2561
ณ เมืองอี้อู

บันทึกข้อตกลงสถาปนา
ความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (MOU)

กิจกรรมภายหลังการลงนาม
การสถาปนา
- ด้านการศึกษา
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านอุตสาหกรรม
- ด้านเศรษฐกิจ
- โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก เรี ย น
ในระดับมัธยม
- ด้านการศึกษา
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านการกีฬา
- กิ จ กรรมส าคั ญ คื อ การมอบ
ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านการศึกษา
- ด้านการกีฬา
- ด้านสาธารณสุข
- ด้านการท่องเที่ยว
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านวิทยาศาสตร์
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านการศึกษา
- ด้านการกีฬา
- ด้านสารธารณสุข
- ด้านการบริหาร
- ด้านพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม
- ด้านการท่องเที่ยว
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านการศึกษา
- ด้านการกีฬา
- ด้านสุขภาพ
- ด้านบุคลากร

ที่มา : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (งานต่างประเทศ) ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
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3.7.2 ความร่วมมือสาหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ
ลาดับ
ที่

ประเทศ

1.

สาธารณรัฐเกาหลี

2.

ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัด/หน่วย
การปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็นคู่
ความสัมพันธ์
เมืองซองนัม
จังหวัดคย็องกี

นครเกียวโต
จังหวัดเคียวโตะ

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนามผู้ลงนาม
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ศาลากลางเมืองซองนัม
เมืองซองนัม สาธารณรัฐเกาหลี

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ เมืองวิทยาศาสตร์คันไซ
จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไขการลงนาม
หนังสือแสดงเจตจานงว่าด้วย
กรอบความร่วมมือสาหรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
แห่งราชอาณาจักรไทย และ
เมืองซ็องนัม สาธารณรัฐเกาหลี
หนังสือแสดงเจตจานงว่าด้วย
กรอบความร่วมมือสาหรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
แห่งราชอาณาจักรไทยและ
จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ที่มา : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (งานต่างประเทศ) ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

3.7.3 สถานกงสุลใหญ่-กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจาจังหวัดเชียงใหม่ 2563
จั งหวัด เชี ย งใหม่ เป็ น ที่ ตั้งของสถานกงสุ ล ใหญ่ สถานกงสุ ล สถานกงสุ ล ใหญ่ กิต ติม ศั กดิ์ และ
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 22 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
กรม/ส่วนราชการ/หน่วยงาน/ตาแหน่ง
1 สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่
2 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปนุ่ ณ นครเชียงใหม่
3 สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
4 สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจาเชียงใหม่
5 สถานกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย
ณ จังหวัดเชียงใหม่
6 สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิส์ าธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศ
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
7 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจาจังหวัด
เชียงใหม่
8 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ประจาจังหวัด
เชียงใหม่
9 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
10 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวิสเซอร์แลนด์ประจา
เชียงใหม่
11 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐ
ออสเตรียประจาจังหวัดเชียงใหม่
12 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกส
ประจาจังหวัดเชียงใหม่

ตาแหน่ง
กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ณ จังหวัดเชียงใหม่
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจาเชียงใหม่
กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัด
เชียงใหม่
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ ประจาจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ-สกุล
นายอู เตน ติน

กงสุลกิตติมศักดิฝ์ รั่งเศส ประจาจังหวัด
เชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิ์อติ าลีประจาจังหวัด
เชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิส์ าธารณรัฐเกาหลีประจา
จังหวัดเชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิส์ วิสเซอร์แลนด์ประจา
เชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิส์ าธารณรัฐโปรตุเกส
ประจาจังหวัดเชียงใหม่

MR.THOMA BAUDE
(โธมัส โบส)
นายวิชิต ลีลามานิตย์

นายฮิโรชิ ทสึโมะโตะ
นายฌอน เค. โอนีลล์
นายอู๋ จื่ออู่
นายกฤษณะ จัยตัญญา
นายราชันย์ วีระพันธุ์

นายวัชระ ตันตรานนท์
Mr. Marc-Henri Dumur
นายนิโคลัส ปราเชนสกี้
นายนูนู มานูเอล เด ปิเมน
เตล คัลเดรา ดา ซิลวา
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ลาดับ
กรม/ส่วนราชการ/หน่วยงาน/ตาแหน่ง
13 สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เปรู ประจา
จังหวัดเชียงใหม่
14 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดนประจาจังหวัด
เชียงใหม่
15 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
16 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
17 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจา
จังหวัดเชียงใหม่
18 สถานกงสุลกิตติมศักดิเ์ ครือรัฐออสเตรเลีย
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
19 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโคลอมเบีย
ณ จังหวัดเชียงราย
(สานักงานตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่)
20 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักร
เบลเยีย่ ม ณ จังหวัดเชียงใหม่
21 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ณ จังหวัดเชียงใหม่
22

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ตาแหน่ง
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เปรูประจาจังหวัด
เชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิส์ วีเดนประจาจังหวัด
เชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิส์ หราชอาณาจักรประจา
จังหวัดเชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิส์ าธารณรัฐฟินแลนด์
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจาจังหวัด
เชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจาจังหวัด
เชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิส์ าธารณรัฐโคลอมเบีย ณ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล
หม่อมหลวง
ปรียพรรณ ศรีธวัช
นางสุพจี นิลอุบล

กงสุลกิตติมศักดิร์ าชอาณาจักรเบลเยี่ยม
ณ จังหวัดเชียงใหม่
กงสุลกิตติมศักดิส์ หพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์

อาสาสมัครกงสุลกิตติมศักดิส์ าธารณรัฐ
ไอร์แลนด์

MR. Ben Robert Svasti
นายณรงค์ คองประเสริฐ
นายจักริน วังวิวัฒน์
นายรอนัลด์ จอห์น
เอลเลียตต์
นางสาวกาวิดา อัยศิริ

นายเซบัสทีอัน-ยุสทุส
ชมิท
(Mr. Sebastian JustusSchmidt)
Ms. Annette
Kunigagon

ที่มา : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (งานต่างประเทศ) ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

3.8 ข้อมูลการร้องเรียน
สามารถสรุ ป ผลการด าเนิ น งานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประจ าปี ง บประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ได้ดังนี้
เรื่องเข้า
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ร้อยละ
ยุติ
ร้อยละ
3,488
208
5.96
3,280
94.04
3.8.1 สถิติการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ยุติเรื่อง
กาลังดาเนินการ
เรื่อง
ที่
ประเภท
ทังหมด
จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1 เรื่องเดือดร้อนทั่วไป
392
284
72.45
108
27.55
2 แจ้งเบาะแสกระทาผิด
21
16
76.19
5
23.81
3 ร้องเรียนหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่รัฐ
111
91
81.98
20
18.02
4 ขอความช่วยเหลือ
1,692
1,655
97.81
37
2.19
5 ร้องเรียนปัญหาที่ดิน
43
11
25.58
32
74.42
6 หนี้
10
9
90.00
1
10.00
7 สคบ.
132
127
96.21
5
3.79
8 เรื่องทั่วไป ขอข้อมูล ปรึกษา
1,087
1,087
100.00
0.00
รวม
3,488
3,280
94.04
208
5.96
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3.8.2 สถิติจานวนผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
การบริการ
รวมทังหมด
ชาระค่าไฟฟ้า
2,583
ชาระค่าน้าประปา
14,599
ชาระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์
16,868
รับแจ้งความ/
513
ให้คาปรึกษาคดีความ
งานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
4,459
รวม
39,022

ร้อยละ
6.62
37.41
43.23
1.31
11.43
100.00

ที่มา : ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564

3.9 ข้อมูลความมั่นคง
ในสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ภ าคเหนื อของประเทศไทย โดยเฉพาะจั งหวัด เชี ยงใหม่ ยังต้อ งเผชิ ญ กั บ
ภัย คุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดและประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหา
แรงงานต่ า งด้ าวทั้ งในและนอกระบบ ปั ญ หาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละ
นักท่องเที่ยว ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาดติดต่อ การบุกรุก
ท าลายป่ าไม้ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ ปั ญ หาสาธารณภั ย และภั ย ธรรมชาติ เป็ น ต้ น ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรง
ต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่ งแวดล้อม รวมถึง ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยก
ทางความคิดของคนภายในสังคมที่เกิดจากสถานการณ์ด้านการเมือง ความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาความมั่นคงภายใน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากผลกระทบและการขยายตัวของ
ปัญหาความมั่นคงจากประเทศเพื่อนบ้านและสังคมโลกในปัจจุบัน
สถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
3.9.1 ปัญหาด้านภัยยาเสพติด
1) สถานการณ์ยาเสพติด
(1) สถานการณ์นอกประเทศ
สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยด้านตะวันตกของภาคเหนือตอนบน ในภาพรวม
ปรากฏการพยายามลักลอบนาเข้า ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และเคตามีน จากแหล่งผลิตนอกประเทศเพื่อนามาค้าในประเทศ
และยังถูกใช้เป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพื้นที่ชนกลุ่มน้อยของสหภาพเมียนมาร์เข้าสู่
ชายแดนของประเทศไทยด้านจังหวัดเชียงใหม่ ในปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งการลักลอบนาเข้าในแต่ละครั้ง
มีปริมาณที่มากขึ้น เป็นผลมาจากพื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งแหล่งผลิตยาบ้าและไอซ์ มีสถานการณ์ความไม่สงบจากการสู้รบ
ระหว่างกองทั พสหภาพเมีย นมาร์กับ กองกาลั งชนกลุ่ มน้อย โดยชนกลุ่ มน้อยที่ลั กลอบผลิ ตยาเสพติดหลัก เช่น
กลุ่ ม ว้ า กลุ่ ม โกกั้ ง และกลุ่ ม เมื อ งลา เร่ งระบายยาเสพติ ด ออกจากพื้ น ที่ เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย และเพื่ อ หารายได้
นอกจากนี้ชนกลุ่มน้อยในสหภาพเมียนมาร์ทอี่ ยู่ในพื้นที่รัฐฉานใต้ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ปรากฏข่าวสารว่ามี
ผู้ผลิตรายใหม่ (รายย่อย) ในลักษณะผลิตอัดเม็ดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในรัฐฉาน ได้แก่ กลุ่มว้า อาข่า ลีซอ มูเซอ จีนฮ่อ
และไทยใหญ่
การลาเลียงยาเสพติด ส่วนมากจะพบทางด้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก กลุ่มขบวน
การค้ายาเสพติด กองกาลังว้า (UWSA) และกลุ่ม อส.ทมม. เชื้อสายมูเซอ ในเขตสหภาพเมียนมาร์ยังคงมีการติดต่อ
ประสานงานกับขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติดชาวเขาในเขตไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลักลอบลาเลี ยงขอ ง
ขบวนการฯ เชื้ อ สายมู เซอ จากภายนอกประเทศพบว่ ามี ก ารใช้ วิ ธี ก ารทยอยขนครั้ง ละหลั ก แสนถึ ง ล้ า นเม็ ด
ด้วยวิธีการเดินเท้าเข้าสู่ประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติ
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(2) สถานการณ์ในประเทศ
• การผลิตยาเสพติด
จากข้อมูลการสารวจพื้นที่ปลูกฝิ่นของไทยฤดูกาลปี พ.ศ. ๒๕๖3/๖4 ของสถาบันสารวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564) พบการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 71.14 ไร่ มีจานวนลดลงจากฤดูกาลปี พ.ศ. ๒๕๖2/๖3 ร้อยละ 11.82 โดยพื้นที่ที่มีการ
ปลูกฝิ่น ๓ ลาดับแรก ได้แก่ อาเภอแม่แตง อาเภอเชียงดาว และอาเภอพร้าว โดยลักษณะการปลูกฝิ่นโดยทั่วไป
จากการสารวจทางอากาศ พบว่า แปลงส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลงแต่มีการกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันหลายแปลง
ในเขตป่าลึก อยู่ห่างไกลและกันดารยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดิมและเปิดพื้นที่แปลงใหม่ ส่วนใหญ่จะมีการใช้
ระบบน้าสปริงเกอร์ ทั้งนี้ การที่พื้นที่ป ลูกฝิ่นลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากมีการดาเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวด
ในช่วงก่อนฤดูปลูก
• การลักลอบนาเข้า
สถานการณ์ การลั กลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ พื้น ที่
ลักลอบนาเข้ายาเสพติดหลักยังคงเป็นพื้นที่อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยยาเสพติด
หลักที่มีการลักลอบนาเข้า ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตและแหล่งเก็บ
พักยาเสพติดของกลุ่มนักค้าฝั่งสหภาพเมียนมาร์ ประกอบกับปัญหาทางการเมืองของกองทัพสหภาพเมียนมาร์และ
ชนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้เร่งผลิตและจาหน่ายอย่างไม่จากัด อีกทั้งมีการลดราคายาเสพติดลงเพื่อสร้าง
แรงจูงใจกระตุ้นให้ เกิดการซื้อขายมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถูกรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์กดดันให้
ยุติบทบาทหรือเลิกผลิต จนส่งผลให้เกิด Over Supply ในประเทศไทยจานวนมาก และมีการใช้ประเทศไทยเป็น
เส้นทางผ่านไปยังกลุ่มประเทศที่สาม สังเกตได้จากปริมาณการจับกุมยาเสพติดจานวนมากในห้วงที่ผ่านมา
กลุ่ มลั กลอบล าเลี ยงยาเสพติดเข้าสู่ ประเทศไทยกลุ่ มหลั ก คือ กลุ่ มเชื้อสายมูเซอ และ
เชื้อสายอาข่า ซึ่งมีกองกาลังกระจายอยู่บริเวณตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอ
เชียงดาว โดยมีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาข่า กลุ่มม้ง และคนไทยพื้นราบ เป็นผู้ลาเลียงต่อเพื่อส่งยาเสพติด
ให้กับลูกค้าภายในประเทศ โดยบางรายมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวทาให้ยากต่อการตรวจค้น ปรากฏข่าวสาร
กลุ่มลาเลียงบริเวณแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ได้แก่ กลุ่มมูเซอ พื้นที่อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
ช่องทางที่ปรากฏข่าวสารการลักลอบนาเข้ายาเสพติดชายแดนด้านจังหวัดชียงใหม่ ได้แก่
อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติดและ
แหล่งเก็บพักยาเสพติดในพื้นที่สหภาพเมียนมาร์ โดยส่วนมากเป็นแหล่งเดิมที่ปรากฏข่าวสาร ได้แก่
- ช่องทางดอยสามเส้ าใหญ่ ช่องทางบ้านห้ ว ยส้ าน ช่องทางสั นต้นดู่ ช่องทางนายอย
ช่องทางนามะอื้น ช่องทางคอกวัว และช่องทางป่ากุ๋ย/ลาน้ากก ในพื้นที่อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
- ช่องทางผาบ่อง ช่องทางดอยอุ่น บริเวณพื้นที่ดอยผ้าห่มปก ตาบลม่อนปิน อาเภอฝาง
- ช่องทางธรรมชาติระหว่างช่องทางเมืองนะ - ช่องทางหนองเขียว อาเภอเชียงดาว
- ช่องทางกิ่วผาวอก ช่องทางหนองกะลาง ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว
• ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ ีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
จากผลการประเมิ น สภาพปั ญ หายาเสพติ ด ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ในห้ ว งตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ มีผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาด ดังนี้
ปี
จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาด
๒๕๖๓
๑๘๑
๒๕๖๒
๓๒๔
๒๕๖๑
๔๗๘
๒๕๖๐
๕๒๓
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2) ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงใหม่
สามารถสรุปได้ ดังนี้
ปี 2564
สถิติ
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี 2563
(1 ต.ค. 63 - 31 พ.ค. 64)

การจับกุมผู้ต้องหา
สัดส่วนคดี ๕ ข้อหาสาคัญ
(ข้อหาผลิต นาเข้า ส่งออก
จาหน่าย ครอบครองเพื่อจาหน่าย)

๗,๑๑๖ ราย/ 9,942 ราย/ 10,034 ราย/
๗,๓๔๙ คน
10,14๕ คน 10,039 คน
๑,๔๙๗ คดี/
2,230 คดี/
2,390 คดี/
ร้อยละ ๒๑.๐4 ร้อยละ 22.๔3 ร้อยละ 23.82

7,171 ราย/
6,903 คน
1,820 คดี/
ร้อยละ 25.38

ที่มา : กองบังคับตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

(1) ด้านการป้องกันยาเสพติด
เป้าหมาย
ปี ๒๕64

แผนงาน/โครงการ
ประชาชนทั่วไป ในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน
(3) หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

๒,๑97 แห่ง
589 แห่ง
27 แห่ง
1,988 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม ร้อยละ
๒,๑97
589
746

100
๑๐๐
37.53

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

(2) ด้านการปราบปรามยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ
ผลการจับกุมยาเสพติด (คดี) แยกข้อกล่าวหา
(1) นาเข้า
(2) ผลิต
(3) จาหน่าย
(4) ครอบครองเพื่อจาหน่าย
(5) ครอบครอง
(6) เสพ
ของกลาง

ผลการดาเนินงาน (1 ต.ค. 63 – 31 พ.ค. 64)
ราย
คน
7,171
6,903
7
6
321
137
341
319
1,151
1,129
1,102
1,080
4,249
4,232
- ยาบ้า 211,046 เม็ด
- เฮโรอีน 420.41 กรัม
- ฝิ่นดิบ 1,849.77 กรัม
- กัญชาสด 6,274.9 กรัม
- กัญชาแห้ง 147.73 กรัม ไอซ์ 1,279.32 กรัม
- ต้นกัญชา 96 ต้น
ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
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(3) ด้านการบาบัดรักษา
แผนงาน/โครงการ
1) บาบัดรักษารวมทุกระบบ (คน)
(๑) สมัครใจ
- สถานพยาบาล
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
(๒) บังคับบาบัด
- แบบควบคุมตัว
- แบบไม่ควบคุมตัว
(๓) ต้องโทษ
- ราชทัณฑ์
- สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒) การติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษา
- สถานพยาบาล
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
- บังคับบาบัด
- ต้องโทษ
๓) การช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษา
- อบรมให้ความรู้หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมก่อนกลับสู่สังคม

เป้าหมาย
ปี ๒๕64
9,596

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม
ร้อยละ
4,883
50.89

4,751
200

2,405
93

50.62
46.50

1,160
2,555

429
1,782

36.98
69.75

800
130

118
56

14.75
43.08

563
60
281
129

85.17
64.52
50.18
81.13

938

46.50

จานวนผู้ผ่านการบาบัด

661
93
560
159
200

จานวนผู้ทไี่ ด้รับการติดตาม

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

3) แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด
(1) ช่องทางนาเข้าหรือลาเลียงยาเสพติดยังคงเป็นเส้นทางเดิม โดยกลุ่มชาติพันธุ์และมีกลุ่ม
รับจ้างลาเลียงทั้งกลุ่มชาติพัน ธุ์และกลุ่มคนพื้นราบรับช่วงต่อ ควรเฝ้าระวังผู้ลาเลียงยาเสพติดรายใหม่จากพื้นที่
ภาคกลางหรือชาวต่างประเทศที่มีอยู่จานวนมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(2) พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด ได้แก่ พื้นที่อาเภอชายแดน และ
พื้นที่ชุมชนเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดในปริมาณมาก กลุ่มเครือข่ายจึงพยายามกระจาย
ยาเสพติดไปยังกลุ่มนักค้าให้เร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสียจากการจับกุมตรวจยึดจากเจ้าหน้าที่ และมีพื้นที่ที่ถูกใช้เป็น
แหล่งพักและกระจายยาเสพติดย่อยๆ เพิ่มขึ้น ยาเสพติดจึงสามารถกระจายไปสู่ผู้ใช้/ผู้เสพได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น
ประกอบกับผู้ค้ารายย่อยที่มีพฤติกรรมเสพ และผู้เสพที่ผันตัวเองไปเป็นผู้ค้ารายย่อยเพื่อหวังจะได้ราคายาเสพติด
ที่ถูกลงจากการซื้อในปริมาณมากและมีรายได้จากการค้ายาเสพติดมีจานวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งพื้นที่ชุมชนที่มีกลุ่มชนเผ่า
มาอาศัยอยู่เพื่อจะทางานใช้แรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก
(3) กลุ่ ม บุ ค คลเป้ า หมายที่ ค วรเฝ้ า ระวั งยั งคงได้ แ ก่ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม แรงงาน เยาวชน
นอกสถานศึกษา และกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ซึ่งควรเน้นหนักในการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ถึงผลกระทบต่อการค้าและการเสพยาเสพติด ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังยังคงเป็นพื้นที่เมืองที่มีหอพัก/บ้านเช่า สถานบันเทิง
จานวนมาก ซึ่งควรใช้มาตรการในการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
(4) เฝ้าระวังการลักลอบซื้อขายยาเสพติดผ่านทาง Social Media รวมทั้งการซื้อขายยาเสพติด
โดยการขนส่งทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ หรือระบบการขนส่งเอกชนในพื้นที่ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพบการขนส่งยาเสพติด
ผ่านทางไปรษณีย์และขนส่งเอกชนเพิ่มขึ้น
(5) ยาเสพติดหลักที่ยังคงแพร่ระบาดในพื้นที่ยังคงเป็นยาบ้า โดยยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่
เฮโรอี น และกลุ่ ม Club Drugs เช่ น ยาอี หรื อ เอ็ ก ซ์ ต าซี เนื่ อ งจากเริ่ ม ปรากฏข้ อ มู ล การใช้ ในกลุ่ ม เยาวชน
เที่ยวกลางคืนและกลุ่มมั่วสุมกัน
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3.9.2 ปัญหาการค้ามนุษย์
1) สถานการณ์ค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานการณ์เสี่ยงความผิดการค้ามนุษย์อยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่
(1) ด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้าประเวณี พบว่ามีการนาเด็กอายุระหว่าง
5 - 15 ปี เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเพิ่มขึ้น ในร้านคาราโอเกะ ผับ สปา ซึ่งมีการแอบแฝงการค้าประเวณี อีกทั้ง
มีการซักชวนเด็กผู้ชายไปถ่ายภาพอนาจารเด็ก นาภาพโปรโมทในเว็บไซด์ร้านและใน twitter นอกจากนี้ ในพื้นที่
ต่างอาเภอพบว่า มีการค้ามนุ ษย์ ที่มีการปรับเปลี่ ยนสถานที่จัดตั้งร้านคาราโอเกะ หรือร้านอาหารขนาดเล็ กใน
ถนนหมู่บ้าน แทนถนนสายหลักเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ส่วนพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่พบการแสวงประโยชน์
ทางเพศในรูป แบบค้ าประเวณี เด็กและหญิ งในร้านคาราโอเกะ ร้านอาหารกึ่งผั บ นวดแผนโบราณซึ่งแอบแฝง
การค้าประเวณี สถานอาบอบนวดแอบแฝง มีเด็กทางานในร้านเต้นระบาโป๊เปลือยหรือเต้นโคโยตี้และนาไปสู่การ
ขายบริการทางเพศ
(2) ด้ านการบังคับ ใช้ แรงงาน พบขบวนการขนคนต่ างชาติมายังสถานที่พั ก เพื่ อรอส่ งไป
ทางานยังพื้นที่ต่างๆ ส่วนใหญ่คนต่างด้าวเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จึงอาจตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านการ
บังคับใข้แรงงานหรือด้านอื่นได้ในภายหลัง ส่ วนการบังคับใช้แรงงานเด็กในพื้นที่ยังไม่พบแต่อาจแอบแฝงตัวอยู่
ในรูปแบบการติดตามและช่วยเหลื อผู้ ป กครองขณะทางาน ซึ่งนายจ้างอาจให้ เงินเล็ กน้อยซึ่งอ้างว่าเป็ นค่าขนม
รวมไปถึงการบังคับใช้แรงงานเด็กเดิน ขายของ ดอกไม้ ตามร้านอาหารต่างๆ ในเวลากลางคืน สถานที่ห รือพื้นที่
เป้าหมายพบได้ทุกพื้นที่ มีการใช้แรงงานซึ่งผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินตามไปทางานด้วย ส่วนพาเด็กเร่ขายของ
พบได้ในร้านอาหาร ร้านหมูกระทะ ซึ่งเปิดให้บริการเวลากลางคืน
(3) ด้ า นการน าคนมาขอทาน พบว่ า ได้ มี ก ารน าเด็ ก ต่ า งด้ า วเข้ า มาแสวงหาประโยชน์
การขอทาน โดยเช่าบ้ านให้ อยู่ เป็ น กลุ่ ม ใหญ่ และกระจายกั นไปขอทานบริเวณต่างๆ ตามสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ มี
คนจานวนมาก โดยทาเป็นขบวนการมีการเช่าเด็กจากผู้ปกครองซึ่งเป็นคนต่างด้าวเพื่อมาทาอาชีพขอทาน มีการนา
เด็กชาวเมียนมาร์มาขอทาน พบตามสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดกลางคืน ตลาดนัด และถนนคนเดิน เด็กขอทานส่วนใหญ่
เข้ าสู่ ก ระบวนการโดยการติ ด ตามมากั บ ครอบครัว หรื อญาติ จะมี น ายหน้ าเข้ าไปติ ด ต่ อ ชั ก ชวนมาจากจั งหวั ด
ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ ผ่านอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายหน้าจะมีการจัดสรรพื้นที่และบางครั้งจะต้อง
จ่ายค่าเช่าที่สาหรับการขอทานด้วย ขอทานมีรายได้ประมาณวันละ 100-150 บาท/วัน พบสถานการณ์ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
(4) ด้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปแบบอื่น พบมีการนาเด็กโดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
อายุต่ากว่า 18 ปี เจ้าของร้านจะให้เด็กแต่งตัวโป๊คอยมานั่งให้บริการและเอ็นเตอร์เทนแขก เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม
ในร้านคาราโอเกะ ลูกค้าสามารถจับ กอด ลูบ คลา เนื้อตัวได้
(5) ด้ านการผลิต หรือเผยแพร่วัตถุหรื อสื่อลามก พบว่ามีการชักชวน นาพา ข่ มขู่ กระท า
อนาจารเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี โดยใช้กลอุบายหลอกลวง ปลอมตนเป็นผู้อื่นในเว็ ปไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (ทางเฟซบุ๊ก)
2) ผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(1) ด้านนโยบาย
- ในระดั บ จั ง หวั ด ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ผบก.ภ.จว.เชี ย งใหม่
เป็น คณะอนุกรรมการศูน ย์ปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เข้ามอบหมาย
บุคลากรของหน่ วยงานเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่ าว และคณะทางานขับเคลื่อนและติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ทุกครั้ง เพื่ อนานโยบายมาสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานเชิงบูรณาการในการทางานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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- ในระดับมาตรการ ระเบียบ สานักนายกฯ คาสั่ง คสช. กม.เกี่ยวข้อง ตารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
(ศพดส.ภ.จว.เชียงใหม่) โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารสานักงานตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยก
และช่ ว ยเหลื อ ผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ณ ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ เด็ ก สตรี ครอบครั ว และป้ อ งกั น
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตารวจภูธรภาค 5 (ศพดส.ภ.5) เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี และครอบครัว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของตารวจ
และรัฐบาล ทั้งนี้ ได้เน้ น ให้ มีการปฏิบั ติงานตามแผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว สานักงานตารวจแห่ งชาติ
(แผน พดส.ตร.) แผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (แผน ปคม.ตร.) และแผนงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการป้ อ งกัน และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ ข องจั งหวั ด เชี ย งใหม่ โดยได้ มี ก ารสั่ งการก าชั บ การ
ปฏิบัติงานสู่ระดับสถานีตารวจ โดยกาชับในที่ประชุมบริหารงาน ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นประจาทุกเดือนเพื่อให้ หน.สภ.
แต่ละแห่งนาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ในปี พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน ได้กาชับให้ทุก สภ.ในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติต ามระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยมาตรการทางบริ ห ารในการป้ องกั นเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐมิ ให้ เกี่ ยวข้ องกั บการค้ ามนุ ษ ย์
พ.ศ. 2548 ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กาชับตามหนังสือ ภ.จว.เชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ตช 0020
(ชม).43 (ศพดส.)/52 ลงวันที่ 18 พ.ค. 63
(2) ด้านการดาเนินคดี
จั งหวัด เชี ย งใหม่ มี ผู้ ต้ อ งหาคดี ค้ ามนุ ษ ย์ ม ากที่ สุ ด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕๒ ราย
รองลงมา คื อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๕ ราย ทั้ งนี้ ในปี ๒๕๖4 มี ผู้ ต้ อ งหาคดี ค้ ามนุ ษ ย์ จ านวน 10 ราย
รายละเอียด ดังนี้
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ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

3.9.3 ภัยด้านความมั่นคงพิเศษ
ภัยด้านความมั่น คงพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การบุกรุกทาลายป่า/ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวเศรษฐกิจ การลงทุนของต่างชาติ การส่งเสริ มการปลูกพื้นที่
เชิงเดี่ยว ความต้องการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทาการเกษตร เป็นปัจจัยสาคัญทาให้นายทุน และประชาชนที่อยู่
ใกล้ ป่ าหรือพื้น ที่ป่าไม้ มีการบุ กรุกแผ้ วถางเพื่อปลู กพืช ยึดครองพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือขายให้ต่อนายทุน
การลอบตัดไม้ในเขตป่า หรือป่าสงวน เพื่อลักลอบนามาสร้างบ้าน หรืออาพรางขายให้นายทุน ในการทาเฟอร์นิเจอร์
สิ่งประดิษฐ์ไม้แกะสลัก หรือสร้างรีสอร์ท รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ หิน ดิน ขุดทรายไปขายหรือแหล่งต้นน้าถูกบุกรุก
ทาลายไม้เพิ่มขึ้น ถึงแม้หน่วยของรัฐจะป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ให้ปลูกป่าเพิ่มขึ้น ไม่ให้เผาป่า
ล่าสัตว์ กาจัดวัชพื ช เพื่อเตรียมพื้น ที่ป ลู ก หรือเผาป่าเอาเห็ ด การเผาป่ามีบทลงโทษไม่รุนแรงนัก การบังคับใช้
กฎหมาย หรือหาตัวผู้กระทาผิดได้ การปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่มีจานวนน้อย การปลุกจิตสานึก
ให้กับราษฎร การประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงโทษพิษภัยของการทาลายป่า เกิดความแห้งแล้ง การขาดแคลนน้า
ในการบริโภค ภัยแล้ง หรือเกิดน้าท่วมดินถล่มเวลาฝนตกหนักไม่มีรากต้นไม้ดูดซับน้าไว้ ก็จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้
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แนวโน้ม ประชาชนยังคงมีความต้องการพื้นที่ทากินของราษฎรเพิ่มมากขึ้ น การขยายครอบครัว
การบุกรุกพื้นที่เพื่อทาการเกษตร ปลูกข้าวโพด กะหล่าปลี พืชตระกูลถั่ว ประกอบกับนายทุนยังมีการกว้านซื้อที่ดิน
เชิงธุรกิจ การเกษตร ทารีสอร์ท สถานที่แหล่งท่องเที่ยว และการปล่อยปะละเลยของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าการ
บุกรุกทาลายป่าไม้ น่าจะมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะไม่รุนแรงมากนัก
3.9.4 ปัญหาแรงงานต่างด้าว/การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
1) สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จั งหวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ช ายแดนติ ด กั บ สาธารณรัฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมาร์ ใน
๕ อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง และอาเภอไชยปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น
๒๒๗ ก.ม. มีจุดผ่านแดนทางบกและช่องทางภูมิ ประเทศ หลายช่องทางทาให้มีแรงงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ลักลอบเข้ามาตามช่องทางแนวชายแดน ทางานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จานวนมากและยากต่อการป้องกัน
ประกอบกับ ภาคธุร กิจ และอุ ตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ป ระสบปั ญ หาขาดแคลนแรงงานในบางประเภท
โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้างการเกษตรและงานปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานหนักประเภท 3D คือ งานสกปรก (dirty
job) งานอันตราย (dangerous job) และงานยาก (demanding หรือ difficult job) ที่ แรงงานไทยไม่ทา ส่ งผลให้
นายจ้าง/สถานประกอบการมีความจาเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว จึงจาเป็นต้องนาเข้าแรงงานต่างด้าวหรือแรงงาน
เพื่อนบ้านมาทดแทน โดยประเภทกิจการ ๕ อันดับ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทางานมากที่สุด ได้แก่ กิจการก่อสร้าง
กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการให้บริการต่างๆ กิจการผู้รับใช้ในบ้าน และกิจการจาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
ประกอบกับ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ของจังหวัดเชียงใหม่ มี ส วัส ดิการในการ
รักษาพยาบาลเจ็บป่วย เงินประกันสังคม การเล่าเรียนของบุตร มีวัฒนธรรมประเพณีภาษาที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหาความยากลาบากในการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตและ
มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายใน ทาการลักลอบเข้ามาขายแรงงานในจังหวัดและประเทศ เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
การลั ก ลอบเข้ า เมื อ งของแรงงานจากประเทศเพื่ อ นบ้ านและประเทศรอบบ้ า นมี แ นวโน้ ม
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยกาลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้องมีการ
จัดการปัญหาดังกล่าว โดยต้องสร้างสมดุลในการรักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความมั่นคงของ
ชาติ และได้กาหนดมาตรการให้แรงงานต่างด้าว เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งหาแนวทางในการติดตามการเคลื่อนย้ายของแรงงาน อย่างไรก็ตามยังพบว่าแรงงานต่างด้าวและขบวนการ
ลักลอบขนแรงงานยังคงหลบหนีเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยจานวนมาก
ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเงื่อนไข และการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้วิธีการลักลอบเข้าเมืองเพื่อทางาน
ผ่านนายหน้าหรือผ่านเครือญาติที่อยู่ในประเทศ จนทาให้บางส่วนถูกหลอกลวง นาไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ การกดขี่
แรงงาน นอกจากนี้ พบว่า คนต่างด้าวบางส่วนเข้ามาถูกต้อง แต่กลับมาประกอบอาชีพที่กฎหมายห้ามคนต่างด้าวทา
ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อการแย่งอาชีพของคนไทย
และจากข้อมูล ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมี
ความต้องการแรงงานงานต่างด้าวสูงกว่าจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่า งถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งมีความต้องการแรงงานจานวนมากในประเภทกิจการก่อสร้าง กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการให้บริการต่างๆ
กิจการผลิตหรือจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้รับใช้ในบ้าน กิจการต่อเนื่องการเกษตร กิจการค้าส่งค้าปลีกแผงลอย
ในตลาดและร้านค้าทั่วไป
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2) แนวทางการแก้ไข
(1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องทราบอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป เพื่อมิให้มีการกระทาผิดกฎหมาย
(2) แสวงหาความร่ วมมื อจากภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูล เบาะแส ของกลุ่ มขบวนการ
ลักลอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
(3) สนธิกาลั ง กับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ/สกัดกั้น/จับกุม/บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(4) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ให้กับคนไทยได้
ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่ตามมาในอนาคตในด้านต่างๆ จากปัญหาแรงงานและปัญหาอาชญากรรม
จากแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
(5) ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานหลั่งไหลเข้ามาทางานในประเทศไทย เพื่อป้องกัน
ขบวนการขนคนข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
(6) การแสวงหาข้อมูลเบาะแสการลักลอบทางานของคนต่างด้าวทั้งข้อมูลทางทะเบียนข้อมูล
จากการร้องเรียนตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลสารวจสถานที่และสภาพแวดล้อมนายจ้างและจานวนคนต่างด้าว
ที่จ้างเข้าทางาน และดาเนินการตรวจสอบจับกุมและดาเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขยายผลการดาเนินการไปยัง
กลุ่มนายทุนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการขนย้ายแรงงานต่างด้าวผู้ให้ที่พักพิงและนายหน้าหางานให้ แรงงาน ต่างด้าว
โดยผิดกฎหมายและการสกัดกั้นการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันเข้าลักลอบเข้ามาทางานของต่างด้าวรายใหม่
3.9.5 ความผิดในคดีอาญาที่สาคัญอื่นๆ ของจังหวัด
สถิติความผิ ดในคดีอาญาที่ส าคัญ ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้น ที่ พบว่า มีสถานการณ์ แนวโน้มลดลง ทั้งในฐานความผิ ดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และฐานความผิดพิเศษ โดยผลการปฏิบัติงานในแต่ละฐานความผิด
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ทุกฐานความผิด แต่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้า งความมั่นคงและเป็นรากฐาน
สาคัญในการสร้างมั่งคั่งของจังหวัดเชียงใหม่และยั่งยืนอย่างมีคุณภาพต่อไป รายละเอียดดังนี้
ประเภทความผิด
ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ
ฐานความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์
ฐานความผิดพิเศษ
ฐานความผิดโจรกรรม
รถยนต์
ฐานความผิด
รถจักรยานยนต์
ฐานความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย

ต.ค. 59 – ก.ย. 60
รับแจ้ง
จับ
416
380

ต.ค. 61 – ก.ย. 62
รับแจ้ง
จับ
436
408

ต.ค. 62 – ก.ย. 63
รับแจ้ง
จับ
366
346

ต.ค. 63 – ส.ค. 64
รับแจ้ง
จับ
292
282

1,878

1,299

1,945

1,542

1,815

1,464

1,890

1,521

843
2

441
2

1,056
6

625
4

974
2

364
2

447
3

249
3

38

19

46

23

22

16

13

10

จับกุม ผู้ต้องหา จับกุม ผู้ต้องหา จับกุม
14,044 14,994 14,837 15,855 18,152

ผู้ต้องหา
18,418

จับกุม ผู้ต้องหา
16,139 16,678

ที่มา : กองบังคับตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕64
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4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
4.1.1 ทรัพยากรธรณี
จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้า สภาพธรณีวิทยา
ประกอบด้วยหินอัคนีชนิดหินแกรนิตและหินภูเขาไฟที่ผุพังง่าย และอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน ทาให้มีโอกาสเกิดดินถล่มได้สูงและมีรอยเลื่อนมีพลัง 2 แห่งที่พาดผ่าน
จังหวัด ได้แก่ "รอยเลื่อนแม่จัน" ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด และ "รอยเลื่อนแม่ทา" พาดผ่านพื้นที่ตอนกลาง
ของจังหวัดในทิศเหนือ-ใต้
มีการผลิตแร่ธาตุที่สาคัญ 7 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ แมงกานีส ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และ
แร่หิน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สาคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อาเภอฝาง นอกจากนี้ยังมี
สภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแห่ ง เช่น บ่อน้าพุร้อน อาเภอสันกาแพง โป่งเดือด อาเภอ
แม่แตง และบ่อน้าแร่ธรรมชาติ อาเภอแม่ริม เป็นต้น
4.1.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
1) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 13,834,594.19 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า 9,627,355.98 ไร่
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.59 ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาเคยมี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ถึ ง ร้ อ ยละ 80 (ปี 2504) และ
ในปี 2562 มีพื้น ที่ป่ าไม้เหลือเพีย งร้อยละ 69.59 (กรมป่าไม้ : 2562) คิดเป็นร้อยละ 9.39 ของพื้นที่ป่าไม้
ทั้งประเทศ ประเภทป่ าประกอบด้ว ย ป่ าดิบเขา, ป่าดิบแล้ ง, ป่าสนเขา, ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นต้น
เมื่อจาแนกประเภทป่าตามกฎหมายของจังหวัดเชียงใหม่ได้ ดังนี้
(1) ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 25 ป่า เนื้อที่ 6,616,779.32 ไร่
(2) อุทยานแห่งชาติ
จานวน 15 แห่ง เนื้อที่ 4,517,934.43 ไร่
(3) วนอุทยานแห่งชาติ จานวน 1 แห่ง เนื้อที่
9,375.00 ไร่
(4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 4 แห่ง เนื้อที่ 797,970.45 ไร่
(5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จานวน 4 แห่ง เนื้อที่ 440,166.01 ไร่
(6) พื้นที่อื่นๆ
เนื้อที่ 1,452,368.98 ไร่
หมายเหตุ : (1) พื้นที่ป่าสงวนฯ บางป่ามีอาณาเขตเกินขอบเขตพื้นที่ของจังหวัดและอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบางแห่ง
ประกาศทับซ้อนป่าสงวนฯ
(2) เนื้อที่ของอุทยานฯ ได้รวมถึงอุทยานฯเตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ดาเนินการสารวจด้วย
(3) อุทยานฯ เตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ดาเนินการสารวจ มีพนื้ ที่ทับซ้อนป่าสงวนฯ

จังหวัดเชีย งใหม่ จั งหวัดเชีย งใหม่มีป่าไม้ห ลายประเภท ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ ง
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า
และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ ในปี 2563 มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 9,586,229.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
69.29 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยแนวโน้มลดลงจากอดีต การลดลงของพื้นที่ป่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การตัดไม้เพื่อการค้า รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
การให้สัมปทานการทาไม้ การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ และการเกิดไฟป่า
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ปี พ.ศ.
2547
2551
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ตาราง : เนือที่ป่าไม้
เนือที่ป่า (ไร่)
9,806,693.75
10,380,924.07
9,573,349.66
9,660,828.54
9,678,957.48
9,680,150.64
9,669,932.13
9,661,526.03
9,627,355.98
9,586,229.00

ร้อยละของพืนที่จังหวัด
78.40
82.61
69.49
70.13
69.96
69.97
69.90
69.84
69.59
69.29
ที่มา : กรมป่าไม้

2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
สถานการณ์ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่ายังไม่ถูกวิธีเท่าที่ควรเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลือง
และเปล่าประโยชน์ และไม่ พยายามหาวิธีการทดแทนให้พอเพียงและเหมาะสมจึงทาให้ สัตว์ป่า บางชนิดสูญพันธุ์
ไปแล้ว เช่น สมันหรือเนื้อสมันและอีกหลายชนิดกาลังมีจานวนลดลงจนใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่าง ดังนี้
(1) การลดน้ อยลงหรือสู ญ พันธุ์ไปตามธรรมชาติ สั ตว์ทุกชนิดจะมีการปรับตัวเองให้ เข้า กับ
สภาพแวดล้ อ ม ที่มี การเปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอถ้ าหากปรับ ตัว ไม่ ได้ก็จะสู ญ พั น ธุ์ไปในที่ สุ ด ทั้ งนี้ อาจจะเกิ ดจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ไฟป่า น้าท่วม แผ่นดินถล่มหรือภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น
(2) การลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์จากการล่าโดยตรง สั ตว์ป่าจะไม่ลดจานวนลงหรือสู ญพันธุ์
อย่างรวดเร็ว หากเป็นไปตามระบบห่วงโซ่อาหาร เช่น กรณีของกวางหรือเก้งที่ถูกล่าโดยเสือซึ่งจะมีผลทาให้จานวน
กวางหรือเก้งลดจานวนลงบ้างแต่เมื่อถึงระดับหนึ่งเมื่อกวางหรือเก้งมีจานวนน้อยลง ทาให้เสือหาอาหารได้ยากขึ้น
จึงเป็ น ผลให้ เสื ออดอยากและลดจานวนลง และเมื่ อจานวนเสือลดจานวนลงกวางหรือเก้งก็จะกลับมามีจานวน
มากขึ้นอีกแต่เมื่อมีการล่าจากมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปริมาณการล่ามิได้น้อยลง มีแต่เพิ่มขึ้นจานวนของเก้งหรือ
กวางจึงมิอาจจะทดแทนได้ทัน ทาให้ มีป ริมาณลดลงไปและอาจสู ญ พันธุ์ไปในที่สุ ด ซึ่งสาเหตุของการล่าสั ตว์ใน
ประเทศไทยก็คือการล่าเพื่อนาเนื้อหรืออวัยวะไปบริโภคหรือจาหน่าย รวมทั้งการล่าเพื่อนาไปเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย
(3) การลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์จากการทาลายที่อยู่อาศัย เมื่อมีการบุกรุกป่าไม้และทาลาย
แหล่ งน้ า ก่อ ให้ เกิดมลพิ ษ ขึ้ น ท าให้ สั ตว์ป่ าไม่ มีที่ อยู่ อาศั ยและขาดแหล่ งอาหารในการดารงชีพ ถึงแม้จะมี สั ต ว์
หลายชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายที่อยู่ห รือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้แต่ก็มีจานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้และต้องตายไปในที่สุด
(4) การลดจานวนลงหรือสูญพันธุ์จากสารพิษ เนื่องจากมนุษย์มีการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี
เพื่อจะเพิ่มผลผลิตและกาจัดศัตรูพืชหรือกรณีของเหมืองแร่ที่สารพวกโลหะหนักปนเปื้อนลงแหล่งน้า เมื่อสัตว์ป่า
ได้รับสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะส่งผลเฉียบพลัน คือ การตายหากได้รับในปริมาณที่มากจะมีการสะสมในตัวสัตว์
และถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปยังลูกหลานได้
(5) การลดจ านวนลงหรือสู ญ พั น ธุ์จากการน าสั ตว์อื่น มาทดแทนการน าสั ตว์เลี้ ยงหรือ สั ต ว์
ต่างพื้น ที่กัน ไปไว้ในพื้น ที่ จะทาให้ เกิดปั ญ หาอันเนื่องจากการแย่งอาหาร ที่อยู่และสามารถถ่ายทอดโรคสู่ กันได้
ดังกรณีที่เคยเกิดขึ้นในออสเตรเลียที่นาพันธุ์ปลาเทราต์จากยุโรปมาปล่อยลงในแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นอาหาร
แต่มีผลทาให้ปลาพื้นเมืองเดิมสูญพันธุ์ไปเนื่องจากหาอาหารและขยายพันธุ์สู้ปลาเทราต์ไม่ได้
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(6) การลดจานวนลงหรือสูญ พันธุ์จากการใช้อาหารได้จากัดสัตว์ห ลายชนิดจะมีการปรับตัว
ให้สามารถกินอาหารได้หลากหลายเพื่อป้องกันความอดอยากแต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่กินอาหารได้น้อยชนิด หากขาด
แหล่ งอาหารนั้ น ก็ไม่ส ามารถปรับ ตัว และต้องตายไป สั ตว์ป่าที่ ห ายากหรือใกล้ สู ญ พั นธุ์ ได้แก่ เลี ยงผา เสื อดาว
หมูหริ่ง และไก่ป่าซึ่งพบได้ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
4.1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1) ทรั พ ยากรดิ น ทรั พยากรดิ นของจั งหวัดเชี ยงใหม่ สามารถจ าแนกตามกลุ่ มดิ นได้ 36 กลุ่ ม
ได้นามาพิจารณาตามคุณสมบัติของชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชและการชลประทานสามารถจาแนกได้
ดังนี้
(1) ความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืช จาแนกออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
- ประเภทที่ 1 ดินที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว (รวมถึงดินที่เหมาะสมสาหรับพืชชนิดอื่น
ด้วย)
- ประเภ ทที่ 2 ดิ น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การปลู ก พื ช ไร่ พื ช ผั ก และไม้ ผ ลไม้ ยื น ต้ น
(ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าว)
- ประเภทที่ 3 ดินที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชโดยทั่วไป แต่เมื่อมีการปรับปรุงอาจ
ปลูกพืชได้บางชนิด
- ประเภทที่ 4 ดินที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชชนิดใด ๆ เลย
(2) ทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมสาหรับการชลประทาน สามารถจาแนกได้ดังนี้
- ที่ดินชั้นที่ 1 ที่ดินที่เหมาะสมมากในการทาการเกษตรแบบชลประทานสาหรับการปลูกพืช
ในสภาพที่ดอน (พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น)
- ที่ดินชั้นที่ 2 ที่ดินที่เหมาะสมปานกลางสาหรับการทาการเกษตรแบบชลประทานสาหรับ
การปลูกพืชที่ดอน (พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น)
- ที่ดินนาข้าวชั้นที่ 1 ที่ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวภายใต้ระบบชลประทาน
- ที่ดินนาข้าวชั้นที่ 2 ที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสาหรับการปลูกข้าวภายใต้ระบบ
ชลประทาน (ข้าวและอื่นๆ)
- ที่ดินชั้นที่ 5 ที่ดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในระบบชลประทานในสภาพปัจจุบัน
ต้องศึกษาเพิ่มเติม
- ที่ดินชั้นที่ 6 ที่ดินที่ไม่เหมาะสมในการทาการเกษตรภายใต้ระบบชลประทาน
2) การใช้ที่ดิ น จ าแนกประเภทการใช้ที่ ดิน ออกเป็ น 5 ประเภท คือ พื้ นที่เกษตรกรรม ป่าไม้
แหล่งน้าที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆ สัดส่วนของประเภทการใช้ที่ดิน พบว่า พื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม โดยพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้า พื้นที่เกษตรกรรมจะอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้า โดยมี
การใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่อื่นๆ และพื้นที่แหล่งน้ารองลงมาตามลาดับ
4.1.4 ความหลากหลายทางชีวภาพและพืนที่ชุ่มนา
จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามความหลากหลายของระบบนิเวศ 5 ด้าน ได้แก่
1) ระบบนิเวศป่าไม้ มีความหมายเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ คือ แหล่งรวมของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันและก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองในหลายรูปแบบ
มีการส่งผ่านพลังงานระหว่างระบบหรือภายในระบบ เช่น ผืนป่าดอยอินทนนท์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ทั้งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์
2) ระบบนิเวศภูเขา เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยสุเทพ เป็นต้น
3) ระบบนิเวศแหล่งนา เช่น ระบบลุ่มน้าปิง
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4) ระบบนิเวศเกษตร เช่น โครงการพัฒนาเกษตรบนที่สูง ตามแนวพระราชดาริ และ
5) ระบบนิเวศลุ่มนาที่สูง เป็นการจัดการพื้นที่ชั้นคุณภาพน้า เช่น พื้นที่ลุ่มน้าชั้น 1A 1B เป็นต้น
ส่วนพื้นที่ชุ่มน้าของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แม่น้าปิงและแม่น้าสาขา
4.1.5 ทรัพยากรนา
1) สถานการณ์ด้านทรัพยากรนาผิวดิน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ลุ่ ม น้ าหลั ก ในพื้ น ที่ ทั้ ง หมด จ านวน 3 ลุ่ ม น้ า ได้ แ ก่ ลุ่ ม น้ าปิ งตอนบน
ลุ่มน้าโขงส่วนที่ 1 และกก ลุ่มน้าสาละวินและยวม โดยลุ่มน้าปิงตอนบนมีพื้นที่รับน้าฝนมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีเขื่อนภูมิพลเป็นเขตแบ่งลุ่มน้าปิงตอนบนและลุ่มน้าปิงตอนล่าง ลาน้าธรรมชาติส่วนใหญ่มีต้นน้ามาจากภูเขาต่างๆ
แม่น้าตามธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
(1) แม่นาปิง เป็นแม่น้าสายหลัก มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร มีต้นน้ามาจากดอยถ้วยใน
อาเภอเชี ย งดาว ไหลผ่ านอ าเภอเชี ย งดาว อาเภอแม่แ ตง อาเภอสั น ทราย อาเภอแม่ริม อาเภอเมือ งเชีย งใหม่
(ความจุ 440 ลบ.ม./วิน าที) อาเภอสารภี อาเภอหางดง อาเภอสันป่าตอง อาเภอจอมทอง อาเภอฮอด และ
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดกาแพงเพชร และไหลมารวมกับแม่น้าน่าน
ที่ตาบลปากน้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้าเจ้าพระยา
(2) แม่ น าแตง มี ค วามยาว 135 กิ โ ลเมตร ต้ น น้ ามาจากดอยบุ ก ป่ า แฝกขุ น แม่ แ ตง
ในเขตอาเภอเวียงแหง ผ่ านอาเภอแม่ แ ตง ไหลลงสู่ แม่น้ าปิ งฝั่ งขวา ที่ ตาบลสั นมหาพน อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ความจุของลาน้า 300 ลบ.ม./วินาที
(3) แม่นาแม่งัด มีความยาว 70 กิโลเมตร มีต้นน้ามาจากภูเขาทางทิศเหนือของอาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านตาบลเวียง ตาบลน้าแพร่ ตาบลแม่แวน ตาบลแม่ปั๋ง ตาบลโหล่งขอด แล้วไหลลงสู่แม่น้าปิง
ฝั่งซ้าย ที่บ้านช่อแล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
(4) แม่ น าแม่ ก วง มี ค วามยาว 105 กิ โ ลเมตร มี ต้ น น้ าจากดอยผี ปั น น้ า ไหลผ่ านอ าเภอ
ดอยสะเก็ ด อ าเภอสั น ทราย อ าเภอสั น ก าแพง อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ และอ าเภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และไหลผ่านจังหวัดลาพูน อาเภอบ้านธิ อาเภอเมืองลาพูน ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งซ้ายที่อาเภอป่าซาง
(5) แม่ น าแม่ ริ ม มี ค วามยาว 49 กิ โลเมตร ต้ น น้ าเกิ ด จากป่ าแป๋ อ าเภอแม่ แ ตง จั งหวั ด
เชียงใหม่ ไหลผ่านอาเภอแม่ริม ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวาที่ตาบลริมใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(6) แม่นาแม่ขาน มีความยาว 107 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากดอยแม่ตะละกับดอยแม่แดดน้อย
อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่านอาเภอแม่วาง ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวาที่ตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสั นป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
(7) แม่นากลาง มีความยาว 45 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาดอยอินทนนท์ด้านตะวันออก
ไหลผ่านอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวา
(8) แม่นาแม่แจ่ม มีความยาว 170 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากภูเขาทิศเหนือของช่องปางเกี๊ยะใน
อาเภอแม่ แจ่ ม ผ่ านตัวอ าเภอแม่ แจ่ ม และอ าเภอฮอด จั งหวัดเชี ยงใหม่ ไหลลงสู่ แม่ น้ าปิ งฝั่ งขวาที่ บ้ านสบแจ่ ม
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
(9) แม่นาแม่หาด มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาในเขตอาเภอลี้
จังหวัดลาพูน ไหลลงสู่แม่น้าปิงฝั่งซ้ายที่อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
(10) แม่นาแม่ตื่น มีความยาว 150 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากช่องเขาระหว่างอาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ไหลผ่านอาเภออมก๋อย แล้วไหลลงสู่แม่น้าปิงฝั่งขวาในเขตจังหวัดตาก
(11) แม่ น ากก มี ค วามยาว 180 กิ โ ลเมตร ต้ น น้ าจากภู เขาทางทิ ศ ใต้ ข องเมื อ งเชี ย งตุ ง
ประเทศพม่า ไหลผ่านเมืองกก เมืองสาตะในพม่า ผ่านอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอาเภอเมื องเชียงราย
จังหวัดเชียงรายแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง ที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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(12) แม่น าฝาง มีความยาว 70 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากดอยหัวโท บนถนนสายเชียงใหม่ -ฝาง
เขตอาเภอไชยปราการ ไหลขึ้นทางทิศเหนือ ผ่านอาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
แล้วไหลลงสู่แม่น้ากกฝั่งขวา
เนื่องจากการบริหารจัดการน้า ในลุ่มน้าปิงตอนบน ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้าสาขามีความ
เด่นชัด จึงมีการแบ่งเป็นลุ่มน้าสาขาออกเป็น 12 ลุ่มน้าสาขา และลาน้าแม่ปิงตอนบน สามารถแบ่งเป็น 3 ลุ่มน้า
สาขา รวมเป็น 15 ลุ่มน้าสาขา ครอบคลุม 2 จัง หวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย สาหรับลุ่มน้าโขงส่วนที่ 1
และกก มีลุ่มน้าสาขาน้าฝาง จานวน 1 ลุ่มน้าสาขา
โดยสรุปการแบ่งเป็นลุ่มน้าสาขาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน 13 ลุ่มน้าสาขา ได้แก่
ลุ่มน้าสาขาแม่แตง ลุ่มน้าสาขาแม่งัด ลุ่มน้าสาขาแม่กวง ลุ่ มน้าสาขาแม่ริม ลุ่มน้าสาขาแม่ขาน ลุ่มน้าสาขาแม่แจ่ม
ลุ่มน้าสาขาแม่ห าด ลุ่มน้าสาขาแม่ทา ลุ่มน้าสาขาแม่ตื่น ลุ่มน้าสาขาแม่ปิงส่วนที่ 1 ลุ่มน้าสาขาแม่ปิงส่วนที่ 2
ลุ่ ม น้ าสาขาแม่ ปิ งส่ ว นที่ 3 และลุ่ ม น้ าสาขาน้ าฝาง ในส่ ว นของลุ่ ม น้ ายวมมี ล าห้ ว ยสาขาเป็ น ต้ น น้ าของล าน้ า
ยวมไหลลงสู่ลาน้าเมยและแม่น้าสาละวิน มีพื้นที่ลุ่มน้าบางส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2) ระบบชลประทาน
จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้าจานวนมากทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลาง
โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้อยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนโดยสามารถจาแนกได้ ดังนี้
(1) โครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วย 4 โครงการ
ที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เขื่อนแม่กวง
ฝายแม่แฝก
ฝายแม่แตง

ทีต่ ังโครงการ
หมู่บ้าน
ตาบล
อาเภอ
แม่วะ
ช่อแล
แม่แตง
ผาแตก ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด
หนองกอก ช่อแล
แม่แตง
หัวป่าห้า แม่แตง
แม่แตง

สูงสุด
265.000
263.000
400.000
347.000

ระดับกักเก็บ (ลบ.ม.)
พืนที่ (ไร่)
ต่าสุด พืนที่ (ไร่)
10,000.00 10.000
175,000 14.000
8,798.66 28.320
99,298 344.50

(2) โครงการขนาดกลาง จานวน 33 แห่ง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อโครงการ
อ่างเก็บน้าห้วยแม่ออน
อ่างเก็บน้าบ้านแม่ตะไคร้*
อ่างเก็บน้าแม่จอกหลวง*
อ่างเก็บน้าแม่โก๋น*
อ่างเก็บน้าแม่สะลวม
อ่างเก็บน้าแม่ทะลบหลวง
อ่างเก็บน้าห้วยเดื่อ
อ่างเก็บน้าแม่แหลงหลวง
อ่างเก็บน้าแม่ขอ้ น
อ่างเก็บน้าห้วยมะนาว*
อ่างเก็บน้าสันหนอง*
อ่างเก็บน้าห้วยโป่งจ้อ*
อ่างเก็บน้าแม่ตูบ*
อ่างเก็บน้าห้วยหยวก
อ่างเก็บน้าผาลาด
อ่างเก็บน้าห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้าห้วยเกีย๋ ง
อ่างเก็บน้าห้วยฮัก

ที่ตังโครงการ
หมู่บ้าน
หนองหอย
แม่ตะไคร้
พระนอน
เหล่า
บ้านสหกรณ์
แม่ทะลบ
ห้วยเดื่อ
แม่แหลง
ใหม่
ห้วยเนียม
ป่าเท้อ
โป่งจ้อ
โปงทุ่ง
ช่างเคียน
ห้วยแก้ว

ตาบล

ออนเหนือ
ทาเหนือ
ดอนแก้ว
ป่าไหน่
ป่าตุ้ม
แม่ทะลบ
แม่คะ
แม่อาย
เมืองงาย
ดอนเปา
ช่างเคิ่ง
สันติสุข
โปงทุ่ง
ช้างเผือก
สุเทพ
สุเทพ
แม่ฮักพัฒนาฯ หนองแหย่ง
แม่ฮักพัฒนาฯ หนองแหย่ง

รายละเอียดโครงการ
อาเภอ

กว้าง (ม.)

ยาว (ม.)

สูง (ม.)

ความจุ
(ล้านลบ.ม.)

พื้นที่
ชป.(ไร่)

แม่ออน
แม่ออน
แม่รมิ
พร้าว
พร้าว
ไชยปราการ
ฝาง
แม่อาย
เชียงดาว
แม่วาง
แม่แจ่ม
ดอยหล่อ
ดอยเต่า
เมือง
เมือง
เมือง
สันทราย
สันทราย

8.00
7.00
8.00
6.00
6.00
9.00
6.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00

880.00
200.00
554.00
432.00
185.00
531.00
180.00
265.00
310.00
540.00
600.00
400.00
120.00
150.00
120.00
300.00
200.00
185.00

23.00
22.00
18.00
30.50
17.00
33.50
20.00
29.70
35.00
21.00
18.00
18.00
30.00
5.00
20.00
15.00
17.00
15.00

4.530
0.850
1.100
5.530
16.240
15.300
4.276
3.641
4.080
4.300
1.450
2.600
39.000
0.300
0.200
0.360
0.400
0.600

5,001
829
อุปโภค
8,835
10,000
7,908
5,521
7,484
5,047
4,986
1,092
9,742
14,200
อุปโภค
อุปโภค
อุปโภค
510
465

8.00
8.00
9.00
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ที่ตังโครงการ

ที่

ชื่อโครงการ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ประตูระบายน้าในลาน้าปิง (ป่าแดด)
ประตูระบายน้าแม่สอย
ฝายท่าศาลา (พญาคา) LMC1
ฝายหนองผึ้ง LMC 2
ฝายท่าวังตาล (ปตร.น้าในลาน้าปิง ) LMC 3
ฝายแม่สาใหม่
ฝายหนองหอย
ฝายแม่สาว
ฝายเชียงดาว
ฝายตีนธาตุ
ฝายห้วยผึ้ง* (ผันน้าลงอ่างฯห้วยมะนาว)
ฝายแม่ตื่น (ผันน้าลงอ่างฯห้วยโป่งจ้อ)
ฝายเหมืองใหม่
ฝายแม่เทย (พร้อมระบบ)
ฝายดอยน้อย

รายละเอียดโครงการ

หมู่บ้าน

ตาบล

อาเภอ

กว้าง (ม.)

ยาว (ม.)

สูง (ม.)

ป่าแดดเหนือ
หนองคัน
ท่าศาลา
หนองหอย
ป่าเปอะ
แม่สาใหม่
หนองหอย
แม่สาว
ม่วงฆ้อง
ตีนธาตุ
ห้วยเนียม
แม่ตื่น
เมืองกลาง
ห้วยไม้หก
ดอยน้อย

ป่าแดด
แม่สอย
วัดเกตุ
หนองหอย
ท่าวังตาล
โป่งแยง
แม่แรม
แม่สาว
เชียงดาว
เมืองแหง
ดอนเปา
สันติสุข
บ้านหลวง
แม่ตื่น
ดอยหล่อ

เมือง
จอมทอง
เมือง
เมือง
สารภี
แม่รมิ
แม่รมิ
แม่อาย
เชียงดาว
เวียงแหง
แม่วาง
ดอยหล่อ
จอมทอง
อมก๋อย
ดอยหล่อ

35.00
20.00
20.00
15.00
1.40
1.00
1.50
2.00
10.00
1.50
2.00
3.00
10.00
15.00

130.00
125.00
130.00
110.00
75.00
4.00
7.00
23.00
193.00
91.00
10.00
20.00
60.00
26.00
125.00

6.50
8.00
2.00
2.50
6.50
1.50
2.00
8.50
9.00
2.50
2.00
4.00
1.50
4.00
7.00

ความจุ
(ล้านลบ.ม.)

พื้นที่
ชป.(ไร่)
47,359
28,000
5,200
4,100
1,000
800
10,091
2,676
3,208
ผันน้า
ผันน้า
8,219
974
3,200

(3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีจานวนรวมทั้งสิ้น 262 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้า
33 แห่ง และฝายทดน้า 229 แห่ง โดยสามารถแยกตามรายอาเภอได้ ดังนี้
ที่

อาเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เมือง
สารภี
หางดง
สะเมิง
สันกาแพง
แม่ออน
สันทราย
ดอยสะเก็ด
แม่ริม
แม่แตง
พร้าว
ไชยปราการ
ฝาง
แม่อาย
เชียงดาว
เวียงแหง
สันป่าตอง
แม่วาง
แม่แจ่ม
กัลยาณิวัฒนา
ดอยหล่อ
จอมทอง

อ่างเก็บนา

ฝายทดนา

แม่นา/ลานา/หนอง/บึง

จานวน
(แห่ง)

ระดับกักเก็บ
(ลบ.ม.)

จานวน
(แห่ง)

ระดับกักเก็บ
(ลบ.ม.)

จานวน
(แห่ง)

ระดับกักเก็บ
(ลบ.ม.)

1
1
1
1
4
4
1
3
2
2
2
1
1
1

0.840
0.650
0.120
0.800
1.370
1.130
0.680
1.510
0.870
3.120
2.150
0.310
0.720
0.120
0.500
1.830

-

11

2
5

3
1
4
19
6
8
1
2
1
11
22
7
14
14
27
8
10
12
21
5
10

-

6
2
7
12
16
6
9
31
21
17
80
61
11
3
19
7
4
1
9
15

-
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ที่

อ่างเก็บนา

อาเภอ

23 ฮอด
24 ดอยเต่า
25 อมก๋อย
รวม

ฝายทดนา

แม่นา/ลานา/หนอง/บึง

จานวน
(แห่ง)

ระดับกักเก็บ
(ลบ.ม.)

จานวน
(แห่ง)

ระดับกักเก็บ
(ลบ.ม.)

จานวน
(แห่ง)

ระดับกักเก็บ
(ลบ.ม.)

1
33

0.020
16.730

10
5
8
229

-

25
31
3
407

-

(4) โครงการชลประทานในพระราชดาริ มีจานวนทั้งสิ้น 231 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้า
76 แห่ง ฝายทดน้า 155 แห่ง โดยสามารถแยกตามรายอาเภอได้ ดังนี้
ที่
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25

อาเภอ
เมือง
หางดง
สะเมิง
แม่ออน
สันทราย
ดอยสะเก็ด
แม่ริม
แม่แตง
พร้าว
ไชยปราการ
ฝาง
แม่อาย
เชียงดาว
เวียงแหง
แม่วาง
แม่แจ่ม
กัลยาณิวัฒนา
จอมทอง
ฮอด
ดอยเต่า
อมก๋อย
รวม

จานวนอ่างเก็บนา (แห่ง)
3
1
8
6
1
1
4
6
3
4
3
9
2
6
3
2
1
11
2
76

จานวนฝายทดนา (แห่ง)
6
2
8
4
7
6
1
11
8
14
4
9
34
5
7
1
3
25
155

ที่มา : โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

3) ทรัพยากรนาบาดาล
(1) สถานการณ์นาบาดาลแอ่งนาบาดาลฝาง
• การใช้นาบาดาล พื้นที่มีการใช้น้าทั้งในด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่
จะมีการใช้น้าบาดาลในการอุปโภคบริโภค คิดเป็ นร้อยละ 66 น้าผิวดิน คิดเป็นร้อยละ 34 ส่วนการใช้น้าเพื่อการ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะใช้น้าผิวดินคิดเป็นร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นน้าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 10 ปริมาณดังกล่าว
หมายถึง ในกรณีที่มีการใช้น้าบาดาลพร้อมกันทั้งหมด หรืออีกนัยหนึ่งเป็นปริมาณการใช้น้าบาดาลสูงสุดและตลอดทั้งปี
แต่ในความเป็นจริงในแต่ละช่วงเดือนหรือฤดู จะมีการใช้น้าบาดาลแตกต่างกันไปตามวิกฤตการณ์ของสภาพภูมิอากาศ
แอ่งน้าบาดาลฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเจาะบ่อบาดาลลึกไม่เกิน 150 เมตร และเป็นการพัฒนา
ในชั้นตะกอน กรวด ทราย ส่วนใหญ่ ในการศึกษาระดับน้าบาดาลครั้งนี้ได้ทาการวัดระดับน้าบาดาล 2 ช่วง ซึ่งเป็น
ตัวแทนในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนของบ่อน้าบาล
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• คุณภาพนาบาดาล
- ชันนาบาดาลที่ 1 อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ความลึก 20-50 เมตร)
ปริมาณเหล็ก โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ค่าอยู่ระหว่าง 0 – 0.9 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และบริเวณที่พบปริมาณเหล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กระจายตัวอยู่ทางตอนเหนือ ทางทิศตะวันตกและ
ทิศตะวันออกของแอ่ง โดยมีค่าสูงสุด 3.4 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ที่ตาบลแม่คะ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณแมงกานีส โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าต่ากว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
และบริเวณที่พบปริมาณแมงกานีสสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกระจายอยู่ทางตอนใต้ของแอ่ง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.8 –
2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ที่ตาบลแม่คะ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปริ ม าณฟลู อ อไรด์ ในพื้ น ที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ม าตรฐาน มี ค่ า ต่ ากว่า 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
โดยทางด้านตะวันออกมีค่าฟลูออไรด์มากกว่าทางด้านตะวันตก
ปริมาณไนเตรท โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มี ค่าไม่เกิน 45 มิลลิกรัมต่อลิตร
มีบ างบริ เวณที่ มี ค่าไนเตรทสู งกว่าเกณฑ์ มาตรฐานกระจายตัว อยู่บ ริเวณกลางแอ่ ง มี ค่ าอยู่ระหว่าง 48 – 83
มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ที่ตาบลแม่คะ และตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
- ชันนาบาดาลที่ 2 อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ความลึก 60 - 120 เมตร)
ปริ ม าณเหล็ ก โดยส่ ว นใหญ่ สู ง กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน มี ค่ า มากกว่ า 1.0 มิ ล ลิ ก รั ม
ต่อลิ ตร โดยมีปริมาณเหล็ กสู งกว่ามาตรฐาน มีค่าอยู่ระหว่าง 1.7 – 56 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร กระจายตัวอยู่ขอบแอ่ง
ส่วนบริเวณกลางแอ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่าต่ากว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริมาณแมงกานีส โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มีค่าต่ากว่า
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปริ ม าณฟลู อ อไรด์ ในพื้ น ที่ อ ยู่ในเกณฑ์ ม าตรฐาน มี ค่ าต่ ากว่า 1 มิ ล ลิ ก รัมต่ อ ลิ ต ร
กระจายตัวอยู่ทางตอนเหนือและตอนใต้ของแอ่ง ส่วนบริเวณกลางแอ่งมีค่าฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
(2) สถานการณ์นาบาดาลแอ่งนาบาดาลเชียงใหม่ – ลาพูน
• การใช้นาบาดาล
แอ่งเชียงใหม่-ลาพูน เป็นพื้นที่มีการเจริญเติบโตในภาคธุรกิจ การใช้ที่ดินการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมาก ในขณะที่การบริการสาธารณู ปโภค ด้านแหล่งน้าไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทั่วถึง
ความต้องการใช้น้าบาดาลซึ่งมีจานวนเพิ่มยิ่งขึ้น ได้แก่ การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม
การใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดในภาพรวมของแอ่งเชียงใหม่ -ลาพูน ส่วนใหญ่
จะเป็นการใช้น้าจากแหล่งน้าบาดาลประมาณร้อยละ 80 คิดเป็นปริมาณการใช้น้าจากแหล่งน้าบาดาลเท่ากับ 76
ล้านลบ.ม.ต่อปี และมีการใช้น้าจากแหล่งน้าผิวดินประมาณร้อยละ 20 คิดเป็นปริมาณการใช้น้าจากแหล่งน้าผิวดิน
เท่ากับ 30 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี
การใช้น้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค และข้อมูล
จากบ่ อ น้ าบาดาลเอกชนในการประเมิ น พบว่ า ในปั จ จุ บั น มี ป ริ ม าณการใช้ น้ าบาดาลเพื่ อ การอุ ต สาหกรรม
รวมทั้ ง สิ้ น 19.34 ล้ า น ลบ.ม.ต่ อ ปี โดยปริ ม าณการใช้ น้ าบาดาลดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การ ใช้ น้ าจาก
บ่อน้าบาดาลเอกชนเป็นหลัก
การใช้น้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบว่าในปัจจุบันมีปริมาณการใช้น้าบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้ งสิ้ น 74.70 ล้ าน ลบ.ม.ต่ อปี โดยปริม าณการใช้น้ าบาดาลดั งกล่ าวส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การใช้
น้าบาดาลระดับตื้น บางแห่งอาจเป็นน้าบาดาลระดับลึกในพื้นทีท่ าสวนลาไย และลิ้นจี่ เป็นต้น
• คุณภาพนาบาดาล บริเวณแอ่งน้าบาดาลเชียงใหม่-ลาพูน จะพบน้าบาดาลมีปริมาณเหล็ก
และฟูลออไรด์สูงเกินมาตรฐานน้าดื่ม ซึ่งปริมาณเหล็กมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1-20 มิลลิกรัม/ลิตร บางบริเวณมีค่าสูงถึง
50 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร ซึ่ งพบในบ่ อน้ าบาดาลความลึ ก 20-100 เมตร ปริ ม าณฟลู อ อไรด์ สู งที่ พ บค่ าเฉลี่ ย 1-10
มิล ลิกรัม/ลิตร เกิดจากการแทรกตัว ของน้ าพุร้อนที่มีฟลู ออไรด์ สู งตามรอยแตกและรอยเลื่ อนของชั้นหิ นแข็งสู่
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ชั้ น น้ าบาดาลตะกอนหิ น ร่ ว น ซึ่ งเป็ น การปนเปื้ อ นตามธรรมชาติ เนื่ อ งจากบริเวณดั งกล่ า วยั งมี ป รากฏการณ์
แผ่นดินไหวตลอดเวลา และห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดลาพูน
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดแหล่งน้าพุร้อนหลายแห่ง ได้แก่ แหล่งน้าพุร้อนสันกาแพงบ้านโป่งฮ่อม อ.สันกาแพง, โป่งกุ่ม
อ.ดอยสะเก็ด และบ้านห้วยงู, โป่งเย็น, บ้านประดู่, บ้านโป่ง, หนองครก อ.พร้าว ซึ่งในน้าบาดาลจะมีปริมาณฟลูออไรด์
สูงเป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคฟันและโรคเหงือกกับผู้บริโภคน้าบาดาล
(ที่มา : กรมทรัพยากรน้าบาดาล)

4.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
4.2.1 คุณภาพแหล่งนา
1) ลุ่มนาปิงตอนบน
(1) แม่นาปิง (ตอนบน) เริ่มตั้งแต่พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลที่อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ขึ้นไปจนถึงพื้นที่ต้นน้าในอาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดลาพูน กาหนดเป็นแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าปิง (ตอนบน) ประจาปี 2562
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (WQI=70)
ดาเนิ นการตรวจวัดคุณภาพน้าผิ วดินแม่น้าปิง (ตอนบน) ตั้งแต่บริเวณสะพานหน้าศูนย์
อุทกวิทยาบ้านกองหิน ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสะพานช่อแล บ้านช่อแล ตาบลช่อแล อาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี (WQI=65-72)
(2) แม่นากวง เป็นลาน้าสาขาของแม่น้าปิงตอนบนมีต้นกาเนิดจากเทือกเขาที่อยู่ในเขตอาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แม่น้านี้ไหลผ่านอาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมือง และอาเภอ
ป่าซาง จังหวัดลาพูน และมาบรรจบกับแม่น้าปิงที่บริเวณหมู่บ้านสบทา อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน กาหนดเป็น
แหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ากวง ประจาปี 2562 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (WQI=61)
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินแม่น้ากวง ตั้งแต่บริเวณหน้าฝายทดน้าและระบายทราย
แม่น้ากวง 2 สะพานป่าซาง ตาบลป่าซาง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ถึงบริเวณสะพานบ้านแม่หวาน ตาบลป่าเมี่ยง
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมถึงดี (WQI=
51-86)
(3) แม่นาลี เป็นลาน้าสาขาของแม่น้าปิงตอนบนมีต้นกาเนิดจากดอยขุนกวง ซึ่งเป็นเทือกเขา
ที่อยู่ ในเขตอาเภอลี้ จั งหวัดลาพู น แม่น้ านี้ จะมีทิศทางไหลขึ้นไปทางตอนเหนือ และไหลลงสู่แม่น้าปิงที่บริเวณ
หมู่บ้ านวังสะแกง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน กาหนดเป็นแหล่ งน้าผิวดินประเภทที่ 2 มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้าลี้
ประจาปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดี (WQI=81)
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินแม่น้าลี้ ตั้งแต่บริเวณสะพานบ้านต้นผึ้ง ตาบลหนองล่อง
อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ถึงสะพานบ้านใหม่ศิวิไล ตาบลลี้ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (WQI=75-92)
2) ลุ่มนากก
(1) แม่นากก มีต้นกาเนิดจากประเทศพม่าไหลผ่านอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่จัน
อ าเภอเมื อ ง อ าเภอเวี ย งชั ย อ าเภอพญาเม็ งราย และไหลลงแม่ น้ าโขงที่ อ าเภอเชี ย งแสน จั ง หวั ด เชี ย งราย
เป็ น เส้ น ทางน้ าสายส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ชุ ม ชนและศิ ล ปวั ฒ นธรรมสองฝั่ ง แ ม่ น้ ามากมาย เนื่ อ งจากแม่ น้ ากก
มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลานานาชนิดและเป็นเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตร กาหนดเป็นแหล่งน้าผิวดิน
ประเภทที่ 2 มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ากก ประจาปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดี (WQI=80)
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินแม่น้ากก ตั้งแต่บริเวณสะพานแม่น้ากกตาบลบ้านแซว
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผลการตรวจวัด
คุณภาพน้าในแต่ละสถานีอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (WQI=72-93)
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
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4.2.2 ระบบบาบัดนาเสีย
สถานการณ์ น้ าที่ มีส ภาพเสื่ อมโทรมของจังหวัดเชียงใหม่ ส่ ว นใหญ่ อยู่ในพื้น ที่ ชุม ชนหนาแน่ น
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ลาน้าแม่ข่า ซึ่งเป็นแหล่งรับน้าทิ้งจากชุมชน เช่น ครัวเรือน ตลาด/
ร้านค้า โรงแรม สถานที่ราชการ เป็นต้น ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ มีระบบบาบัดน้าเสียรวม จานวน 1 แห่ง
เป็นชนิดแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนาน้าเสีย
จากลาน้าแม่ข่าไปบาบัด ณ บ่อบาบัดที่ตาบลป่าแดด และสามารถรับน้าเสียได้ ในอัตราวันละ 55,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ระบบรวมรวมน้าเสียเป็นชนิด ระบบท่อรวม (Combined System) มีจานวนบ่อดักน้าเสีย ทั้งหมด 25 แห่ง
มีสถานีสูบน้าเสียในระบบรวบรวมน้าเสีย 9 แห่ง และสถานีสูบน้าเสียในพื้นที่ระบบบาบัด 1 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่
บริการของระบบบาบัดน้าเสียประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ตามลาพังเทศบาลนครเชีย งใหม่ จะมีระบบ
บ าบั ดน้ าเสี ย ดังกล่ าว ก็ไม่ ได้ห มายความว่าจะขจัด ปัญ หาของน้ าเสี ยในล าน้ าแม่ข่าได้เสี ยที เดียว เพราะน้าเสี ย
ที่เกิดขึ้นมาจากหลายพื้นที่ อปท. และแต่ละพื้นที่ก็ยังไม่มีแนวทางในการบาบัดน้าเสียในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
อย่างจริงจัง
ด้านการจัดการน้าเสีย จังหวัดเชียงใหม่มีระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสียชุมชนของเทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่เขตการปกครอง 40 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 152,212 คน
ไม่ ร วมประชากรแฝงและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ค าดว่ า ไม่ ต่ ากว่ า 200,000 คน ในแต่ ล ะวั น ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย
เทศบาลนครเชียงใหม่ สร้างเสร็จเมื่อปี 2540 วงเงินก่อสร้าง 490,544,480 บาท โดยแหล่งงบประมาณจาก
กรมโยธาธิการ ระบบบาบัดน้าเสียตั้งอยู่บริเวณ บ้านท่าใหม่อิ ตาบลป่าแดด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่
100 ไร่ เป็ น ระบบบ าบั ดน้ าเสี ยแบบบ่ อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) มีความสามารถรองรับน้าเสี ยได้สู งสุ ด
55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณน้าเสียเข้าระบบประมาณ 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หลังจาก
ผ่านระบบบ าบั ดน้าเสีย แล้วน้ าที่ผ่านการปรับปรุงคุณ ภาพน้าจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ ซึ่งจากผลการ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่
พบว่าทั้งระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย โดยในภาพรวมสามารถทางานได้ตามปกติ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้าทิ้ง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้ง
4.2.3 คุณภาพอากาศและการเกิดไฟป่า
1) คุณภาพอากาศ
จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบด้วยภูเขาสูง สภาพพื้นที่ดังกล่าว
ทาให้อากาศในแอ่งเมืองเชียงใหม่เคลื่อนตัวได้น้อยมาก (อากาศเสถียร) เมื่อเกิดการสะสมของฝุ่นละออง และเกิด
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นในตอนเช้าทาให้เกิด
สภาพฟ้าหลัวปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง เมื่อเกิดการเผาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าหรือพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกิดหมอกควัน
ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและเป็นเวลานาน หมอกควันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดการ
ระคายเคืองแสบลูกตา โดยปัญหาวิกฤติหมอกควั นของจังหวัดเชียงใหม่ การเกิดไฟป่า -หมอกควัน มักเกิดขึ้นเป็น
ประจาในระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคมของทุกปี โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
(1) ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ สภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุม
พื้นที่ภาคเหนือของไทย ทาให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้
(2) การกระทาของมนุษย์ทั้งนั้น เช่น เผาพื้นที่การเกษตร เป็นสาเหตุที่สาคัญรองลงมา การเผาไร่
เพื่อกาจั ดวัช พืช หรือเศษซากพื ช ที่เหลื ออยู่ ภ ายหลั งการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ นซังข้าวโพดและเศษวัส ดุทาง
การเกษตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป โดยปราศจากการควบคุมไฟ จึงลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง ถึงแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายก็ไม่สามารถหยุดการเผาได้ เพราะเมื่อเข้าฤดูฝน หากเตรียมพื้นที่เพื่อการ
เพาะปลูกไม่ทันตามฤดูกาลจะทาให้การปลูกพืชของราษฎรล้มเหลว และรายได้หลักมีอย่างเดียวคือการเพาะปลูก
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(3) หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมก็แสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับ
ภูมิภาคที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น
(4) เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ ได้แก่ เห็ด
ไข่มดแดง ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่าง
ในระหว่างเดินทางผ่านตอนกลางคืน หรือจุดกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบของผักหวานและใบตอง
ตึง หรือจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่อยู่ในป่า
(5) การแกล้งจุด การกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งกับ
หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ทากินหรือถูกจับกุมจากการกระทาผิดในเรื่องป่าไม้ ก็มักจะ
หาทางเอาคืนเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า
(6) ความประมาท จากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นที่
(7) ล่าสัตว์ การหาของป่า โดยใช้วิธีไล่ คือจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือจุดไฟเพื่อให้
แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่าง ๆ จะบินมากินแมลง แล้วดัก ยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้าเพื่อให้หญ้าใหม่
แตกหน่อ ล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น เก้ง กวาง กระต่าย มากินหญ้า แล้วดักยิงสัตว์ นั้น
(8) ความคึ ก คะนอง บางครั้ ง การจุ ด ไฟเผาป่ า เกิ ด จากความคึ ก คะนองของผู้ จุ ด โดยไม่ มี
วัตถุประสงค์ใด ๆ แต่จุดเพื่อความสนุกสนาน เท่านั้น
จากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 มีผลการดาเนินงานเป็นไปด้วยดี
โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เป็นผลทาให้จานวนจุดความร้อนลดลงจาก
ปี 2563 จานวน 13,592 จุด คิดเป็น 62.76 % และ มีพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) ลดลงจากปีที่ผ่านมา
จานวน 803,494 ไร่ คิดเป็น 41.95 %
เมื่อเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมจังหวัดเชียงใหม่ แยกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่างปี
2563 และ 2564 (ช่ ว งวั น ที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) พบว่ า ปี 2563 มี จ านวนจุ ด ความร้ อ นสะสม
21,658 จุด เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 9,234 จุด , ป่าอนุรักษ์ 11,306 จุด, เขต สปก. 533 จุด, พื้นที่เกษตร
135 จุด และพื้นที่ชุมชน/ริมทาง อื่นๆ 450 จุด เมื่อเปรียบเทียบ ปี 2564 มีจานวนจุดความร้อนสะสม 8,066 จุด
เป็ นพื้นที่ป่ าสงวนแห่ งชาติ 3,306 จุด, ป่ าอนุรักษ์ 4,266 จุด, เขต สปก. 281 จุด, พื้นที่เกษตร 80 จุด และ
พื้นที่ชุมชน/ริมทาง อื่นๆ 133 จุด ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 62.76 %
ตารางเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสม แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่างปี 2561 – 2564
จุดความร้อน
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ป่าสงวนแห่งชาติ
2,714
6,973
9,234
3,306
ป่าอนุรักษ์
3,216
8,865
11,306
4,266
เขต สปก.
199
588
533
281
เกษตร
126
141
135
80
ชุมชน/ริมทาง อื่นๆ
241
304
450
133
รวม
6,496
16,871
21,658
8,066
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ Gistda

การตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จานวน 4 สถานี คือ บริเวณโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ , ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พบว่าในปี 2564 ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม คุณภาพอากาศค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
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มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานมีจานวน 28 วัน ค่าสูงสุด 217 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (วันที่ 3 เมษายน 2564) และ
ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐาน จานวน 85 วัน (ข้อมูล ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2564) สาเหตุมาจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อน
ในระดับภูมิภาคที่รวมประเทศเพื่อนบ้านก็มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ
จากประเทศเพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น เป็นปัจจัยที่ทาให้
จังหวัดเชีย งใหม่มีค่ าคุณ ภาพอากาศเกิ น มาตรฐานที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยค่าสู งสุ ดอยู่ที่ 169 มคก./ลบ.ม.
(วันที่ 3 เมษายน 2564) ณ สถานี โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตาบลช่างเคิ่ง
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ตาราง : ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
ปี
ปริมาณสูงสุด
จานวนวัน
2556
25 วัน
212 (22 มีนาคม 2556)
2557
21 วัน
282 (22 มีนาคม 2557)
2558
17 วัน
299 (17 มีนาคม 2558)
2559
24 วัน
192 (26 มีนาคม 2559)
2560
4 วัน
153 (24 มีนาคม 2560)
2561
14 วัน
173 (24 เมษายน 2561)
2562
29 วัน
282 (24 มีนาคม 2562)
2563
33 วัน
276 (25 มีนาคม 2563)
2564
28 วัน
217 (3 เมษายน 2564)
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุมมลพิษ

ปี
2562
2563
2564

ตาราง : ค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
ค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
ปริมาณสูงสุด
จานวนวัน
75 วัน
241 (24 มีนาคม 2562)
78 วัน
360 (29 มีนาคม 2563)
85 วัน
169 (3 เมษายน 2564)
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุมมลพิษ

ซึ่งการเฝ้ าระวั งและติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพอากาศ โดยการตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศใน
บรรยากาศ (Ambient air Quality) คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณภาพอากาศ ในพื้นที่มี
สารมลพิ ษ ที่ ท าการเฝ้ า ระวั ง 5 ชนิ ด ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซโอโซน ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน
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ตาราง : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตรวจวัดจาก 2 สถานีหลัก
ปี
ค่าเฉลี่ย
รอบปีงบประมาณ
2560
27
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
2561
29
1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
2562
33
1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
2563
31.62
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
2564
29.16
1 ต.ค. 63 – 31 ก.ค. 64
ที่มา: สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุมมลพิษ

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09:00 น. มีค่าอยู่ระหว่าง 3 - 132 (มคก./ลบ.ม.) ปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรวม 29.16 มคก./ลบ.ม. ซึ่งประกอบด้วย 2 สถานี คือ สถานี
ตรวจวัดตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ และสถานีตรวจวัดตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่ คุณภาพอากาศ
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี โดยค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าสูงสุดที่ 132
(มคก./ลบ.ม.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ สถานีตรวจวัดตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สถานีต าบลช้างเผือก ระหว่างวันที่ 1 ตุล าคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 มีปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มีค่าเกิน 50 มคก./
ลบ.ม.) จานวน 59 วัน และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (มีค่าเกิน 90 มคก./ลบ.ม.) จานวน 12 วัน
สถานี ต าบลศรี ภู มิ ระหว่ า งวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 มี ป ริ ม าณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มีค่าเกิน 50 มคก./ลบ.
ม.) จานวน 42 วัน และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ (มีค่าเกิน 90 มคก./ลบ.ม.) จานวน 11 วัน
สถานการณ์ ม ลพิ ษ หมอกควั น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นมกราคม - เมษายน 2564
ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่า สถิติจานวนผู้ป่วยด้วย
โรคที่เฝ้าระวังจากสาเหตุของหมอกควัน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ (1) กลุ่มโรคตาอักเสบ (2) กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทุกชนิด (3) กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และ (4) กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ มีจานวนเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาอื่น
ในรอบปี โดยสถิติ 4 กลุ่มโรค ในปี 2564 ช่วง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 จานวนสะสม 94,926 ราย
ตาราง : ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคเฝ้าระวังจากสาเหตุของหมอกควัน
จานวนผู้ป่วย
อัตราต่อแสน
กลุ่มโรค
ชื่อโรค
(ราย)
ปชก.
Chronic Obstructive Pulmonary
19,482
1094.95
disease
Asthma
861
48.39
Pneumonia
3,680
206.83
กลุ่มโรคทางเดินหายใจ
Influenza
545
30.63
Acute pharyngitis
8,024
45.10
Chronic rhinitis
895
50.30
Bronchitis
5,212
292.93
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กลุ่มโรค

ชื่อโรค

Ischemic heart diseases
กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือด
และสมองอุดตันขาดเลือด Cerebrovascular diseases (Stroke)
กลุ่มโรคตาอักเสบ
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
LONG TERM EFFECT
Lung cancer

จานวนผู้ป่วย
(ราย)
209
11,281
15,339
24,932
4,466

อัตราต่อแสน
ปชก.
117.46
634.03
862.10
1401.26
251.00

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

จากตารางข้างต้น เนื่องจากการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2564 มีการพิจารณาเฉพาะโรคที่มีความสัมพันธ์ที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลกับปี 2563 นั้น แหล่งที่มาของการรวมข้อมูลจานวนรหัสโรค
ต่ า งกั น จึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถน ามาเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย 2 ปี ทั้ ง นี้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ได้ดาเนินการแก้ไข โดยการรายงานสถานการณ์เฉพาะกิจรายสัปดาห์ต่อศูนย์ บัญชาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
2) การเกิดไฟป่า
พื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2563 และ 2564 พบว่า
ปี 2563 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) มีพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมด 1,384,078 ไร่ และปี 2564
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) มีพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมด 803,494 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้
(Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี 2563 และ 2564 พบว่าพื้นที่เผาไหม้ของจังหวัดเชียงใหม่
ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 580,584 ไร่ คิดเป็น 41.95 % รายละเอียดดังนี้
ตาราง : เปรียบเทียบพืนที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2559 – 2564
ปี 2559
พืน้ ทีเ่ ผาไหม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าอนุรักษ์
เขต สปก.
พืน้ ทีเ่ กษตร
พืน้ ทีร่ ิมทางหลวง
ชุมชนและอืน่ ๆ
รวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(1 ม.ค. – 15 พ.ค.) (1 ม.ค. – 15 พ.ค.) (1 ม.ค. – 31 พ.ค.) (1 ม.ค. – 31 พ.ค.) (1 ม.ค. – 31 พ.ค.) (1 ม.ค. – 31 พ.ค.)
542,803
669,981
43,307
27,713
50,575
79,530
1,413,909

343,133
351,172
28,972
17,759
26,243
43,453
810,732

358,464
486,566
26,101
6,964
1,002
24,882
903,979

413,641
461,619
47,586
10,843
187
19,258
953,134

528,126
792,938
32,637
4,334
279
25,765
1,384,078

355,501
397,726
38,434
2,920
68
8,845
803,494

ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 โดยสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

4.2.4 คุณภาพเสียง
ปั ญ หามลพิ ษ ทางเสี ย งเป็ นปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มที่ ส าคัญ อย่างหนึ่ งในปั จจุ บัน ซึ่งส่ งผลกระทบต่ อ
ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน เช่น
เสี ย งจากเครื่ อ งยนต์ จ ากยานพาหนะที่ วิ่ ง บนท้ อ งถนน เสี ย งเครื่ อ งจั ก รจากสถาน ประกอบการและโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้ง การก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นต้นเหตุที่ทุกคนรับทราบและ
ประสบพบเห็นตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามสถานการณ์ปัญหามลพิษทางเสียง จึงเป็นเรื่องที่สาคัญและเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะป้องกัน แก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัยและการดารงชีวิต
ของประชาชน โดยปัญหาด้านการจัดการคุณภาพเสียงเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
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ตาราง : ระดับเสียงในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 (บริเวณพืนที่ทั่วไป)
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 24 ชั่วโมง
จานวนวัน
สถานี
% >70
ต่าสุด
สูงสุด
วันตรวจ วัน > 70
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
44.5
63.5
0
366
0
อาเภอเมืองเชียงใหม่
ตาราง : ระดับเสียงในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 (บริเวณพืนที่ริมหรือใกล้ถนน)
ระดับเสียง (เดซิเบลเอ) 24 ชั่วโมง
จานวนวัน
สถานี
% >70
ต่าสุด
สูงสุด
วันตรวจ วัน > 70
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
59.5
76.2
2
366
9
อาเภอเมืองเชียงใหม่
หมายเหตุ : 1. มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกาหนดค่ารัดับเสียง (Leq) 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
2. ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี

4.2.5 สถานการณ์ขยะ
ปั ญ หามลพิ ษ เกี่ ย วกั บ ขยะและสิ่ งปฏิ กู ล เป็ น ปั ญ หาทางสิ่ งแวดล้ อ มที่ ส าคั ญ ของหลายๆ พื้ น ที่
ในประเทศ เนื่องจากประชากรมีมากขึ้น ทาให้มีการทากิจกรรมมากขึ้นมีการอุปโภคบริโภคมากขึ้น จึงทาให้มีของเสีย
เพิ่มมากขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีห ลายหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น
แต่ก็ยังมีปัญหาการกาจัดขยะที่ไม่ถูกหลักสุขลักษณะอยู่มาก เช่น การเทกองขยะในที่โล่ง การเผาที่ ไม่ถูกต้องและ
ขาดการคัดแยกขยะ หากยังไม่มีการดาเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบอื่นๆ ตามมา เช่น ปัญหามลพิษ ทางน้า ดิน
อากาศ การส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย และปัญหาการทาลายทัศนียภาพที่สวยงาม ฯลฯ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีปัญหาด้านการจัดการขยะ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจาก
- การคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยเฉพาะในครัวเรือนมีปริมาณน้อย
- สถานที่ก่อสร้ างระบบกาจัดขยะหายากและถูกต่อต้าน ท าให้ ไม่ส ามารถเดินระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- ภาคอุตสาหกรรมยังใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
- หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นาระบบ 3R มาใช้อย่างจริงจัง
- ประชาชนขาดจิตสานึกสาธารณะ
1) ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด เชียงใหม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่สามารถดาเนินการ
จัดหาสถานที่และก่อสร้างระบบจัดการขยะมูล ฝอยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังจะเห็ นได้จากการแบ่งพื้ นที่ที่ (โซน)
การก่อสร้างระบบกาจั ดขยะมูล ฝอย จานวน 3 พื้น ที่ ได้แก่ โซนเหนือที่อาเภอฝาง อยู่ในความรับ ผิ ดชอบของ
เทศบาลตาบลเวียงฝาง ซึ่งสามารถดาเนินโครงการได้แล้ว ส่วนโซนกลางที่อาเภอดอยสะเก็ดอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขยะโซนใต้ที่อาเภอดอยหล่อ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามการกาจัดขยะของหน่วยงานที่รับผิดชอบส่ วนใหญ่ว่าจ้างเอกชนนาไปกาจัด
ณ แหล่งกาจัดขยะของเอกชน ที่อาเภอดอยเต่า คือ ฝังกลบขยะเป็นหลัก
ปัญหาระบบกาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบไม่ได้เต็ม
100% ขาดการวางแผนปฏิบัติการและการติด ตามประเมินผลที่ดี และขาดการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
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จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2563 จานวน 1,750.09 ตัน/วัน โดยมี
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ ก าจั ด ถู ก ต้ อ งโดยวิ ธี ก ารฝั งกลบ จ านวน 1,070.36 ตั น /วั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.16
ซึ่งดาเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 56 แห่ง และดาเนินการโดยเอกชน จานวน 76 แห่ง และ
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีการจัดการขยะต้นทาง จานวน 637.90 ตัน/วัน คิดเป็นร้อย
ละ 36.45 รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จานวน 1,708.26 ตัน คิดเป็นร้อยละ 97.61
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี 2563
ตาราง : การจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างปี 2560 – 2564
ปี
2560
2561
2562
2563
2564

ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่
เกิดขึน
(ตัน/วัน)
1,658.50
1,750.09
1,750.09
1,750.09
1,833.70

ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
การกาจัดอย่างถูกต้อง
นากลับมาใช้ประโยชน์
ดาเนินการโดย
ปริมาณ
ปริมาณ
%
%
(ตัน/วัน)
(ตัน/วัน)
อปท. เอกชน
1,348.83 81.33 56
76
107.66
6.49
1,436.65 82.09 56
76
264.44
15.11
1,369.44 78.25 56
76
338.64
19.35
1,070.36 61.16 56
76
637.90
36.45
1,150.06 62.72 56
76
639.79
34.89

รวม
ปริมาณ
(ตัน/วัน)
1,456.49
1,701.09
1,708.08
1,708.26
1,789.85

%
87.82
97.20
97.60
97.61
97.61

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

2) ของเสียอันตราย
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของภาคเหนือ และในอนาคตจะยิ่งมีบทบาท
ที่สาคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง การขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ สั งคม จะท าให้ มีการเพิ่ มประชากรที่รวดเร็วขึ้น ทั้งประชากรในพื้ นที่ และประชากรที่ เข้ามาใช้พื้ น ที่
ชั่วคราว ดังนั้น ปริมาณการผลิตของเสียอันตรายในอนาคตจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น พิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
ในปี พ.ศ. 2542 จะเห็ น ได้ว่าปริมาณของเสี ยอันตรายที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณไม่สูงมากนัก โดยของเสี ยอันตราย
ที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณไม่สูงมากนัก โดยของเสียอันตรายที่มีปริมาณมากๆ เช่น น้ามันที่ใช้สาหรับเครื่องจักร เครื่องยนต์
ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ เป็นของเสียที่สามารถจัดการหรือกาจัดได้ด้วยเทคนิควิธีการที่ไม่ซับซ้อน
ยุ่งยาก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการกาจัดของเสียอั นตรายทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบทยังไม่มี
การดาเนินการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นรูปธรรมทั้งยังไม่มีนโยบายและแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนว่าจะมีการ
จัดการของเสียอัน ตรายอย่างไร การจัดการของเสียอันตรายที่เป็นอยู่มีเพียงการกาจัดเท่านั้น และวิธีการกาจัด
ของเสียอันตรายในปัจจุบันที่ใช้วิธีการกาจัดร่วมกับขยะทั่วไป ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีส่วน
ทาให้ ของเสียอัน ตรายสร้างความเป็น อันตรายแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งหากพิจารณา
เฉพาะการกาจัดขยะทั่วไป ก็เห็ น ได้ว่าวิธีการที่ห น่วยงานผู้ รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือองค์การบริห าร
ส่วนตาบลก็ยังเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกสุขลักษณะ จึงทาให้เป็นที่น่าวิตกกังวลว่าหากปริมาณของเสียอันตราย
มีเพิ่มมากขึ้น โดยที่ยังไม่ได้มีการดาเนินการกาจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะผลกระทบจากของเสียอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม จะมีความรุ นแรงขึ้นและจะส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สาหรับพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเป็นลาดับแรกในเรื่องการจัดการของเสีย
อันตราย นอกจากพื้นที่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมแล้ว ได้แก่ พื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากของเสีย
อันตรายที่เกิ ดขึ้ นจากกิจกรรมต่างๆ จะมีการกระจายตั วเป็ นบริเวณกว้าง ทาให้ การจัดเก็บรวบรวมเป็นไปได้ยาก
นอกจากนี้ชุมชนเขตเทศบานครเชียงใหม่มีบ้านเรือนและสถานประกอบการจานวนมากของเสียอันตรายจากชุมชนที่
เกิดขึ้นจึงมีมากมายหลายชนิด นอกจากบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการแล้วชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ยังมี
หน่วยงานขนาดใหญ่อีกเป็นจานวนมาก ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการผลิตของเสียอันตรายเป็นจานวนมากในแต่ละปี
และมีหลากหลายชนิดทาให้เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดการได้ อาทิเช่น มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โรงแรม และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแผนงานโครงการและ
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การดาเนินการจัดการของเสียอันตราย ในส่วนของการกาจัดของเสียอันตรายอยู่ระหว่างว่าจ้างบริษัทเอกชนเก็บขน
ไปกาจัดและดาเนินกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะทั่วไป
ประเภทและนาหนักของเสียอันตรายจากชุมชน (กิโลกร้ม)
กลุ่ม
กลุ่มหลอดไฟ กลุ่มภาชนะ
กลุ่มซาก
กลุ่มอื่น
ปริมาณของเสีย
จุดรวบรวม
ถ่านไฟฉาย
บรรจุสารเคมี
ผลิตภัณฑ์
อันตรายชุมชนที่
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่งกาจัด
และอิเล็คทรอนิกส์
(กิโลกรัม)
องค์การบริหารส่วน 14,906.24 39,684.30 44,482.36
13,425.80
6,961.30
119,460
จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

4.2.6 สิ่งแวดล้อมเมือง
พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุม
ด้วยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้าได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่ ด้วย ทั้งในพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็น
พื้นที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและ
ความงามทางภูมิทัศน์ พื้นที่อรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สาธารณูปการ พื้นที่แนวกันชน พื้นที่
สีเขียวในสถาบันต่างๆ พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า
รวมถึงพื้นที่ชายหาด พื้นที่ริมน้า พื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้า และแนวสาธารณูปการต่างๆ
หรือพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่สีเขียวที่ป ล่อยรกร้าง พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวที่มีการ
ใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน
พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จาแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภู มิทัศน์ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.44 ตาราง
กิโลเมตร
2) พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.78 ตารางกิโลเมตร
3) พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร
4) พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวมีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร
เมื่อเทียบการใช้พื้นที่สีเขียวกับจานวนประชากรตามทะเบียนแล้ว พบว่า มีพื้นที่สีเขียว 3 ตาราง
เมตรต่อคน ซึ่งน้ อยกว่ามาตรฐานที่จะต้องมี 4 ตารางเมตรต่อคน ทั้งนี้ยังไม่รวมประชากรที่เข้ามาในเขตพื้น ที่
เทศบาล
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2.7 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมมีความหมายครอบคลุมทั้งบริเวณภายในแหล่งศิลปกรรมและพื้นที่โดยรอบ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ลักษณะของศิลปกรรมนั้นมีลักษณะของความอ่อนไหว ตรงข้ามกับลักษณะแข็งแกร่ง
ของอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ อาจถูกข่ม บุกรุก ทาลายได้ง่าย ถ้าสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งศิลปกรรมมีลักษณะที่
ไม่เหมาะสมแหล่งศิลปกรรมนั้นก็จะสูญเสียภาพลักษณ์ไป แหล่งศิลปกรรมอันมีคุณค่าเป็นหลักฐานเรื่องราวสาคัญ
ในอดีต ไม่ว่าในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ เป็นแหล่งศึกษาถึงสภาพในอดีตได้อย่างลึกซึ้งเห็นจริง สามารถใช้ประโยชน์
ทางด้านทัศนศึกษาและท่องเที่ยวนันทนาการได้ และที่สาคัญคือ ให้ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความหมายของ
ท้องถิ่นหรือชนผู้สืบทอดหากแต่แหล่งศิลปกรรมส่วนใหญ่นั้นมีเนื้อที่จากัด และถูกรุกประชิดด้วยกรรมสิทธิ์ที่ทากินของ
ราษฎรหรือการใช้ที่ดินในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หากมีการจัดการควบคุมสิ่งแวดล้อมพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
โดยรอบให้ อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดมลพิษก็ถือว่าพื้นที่โดยรอบนั้นสามารถทาหน้าที่เป็น "แนวกันชน"
(Buffer Zone) ที่จะส่งเสริมคุณค่าให้แก่แหล่งศิลปกรรม และยังอานวยให้เกิดคุณภาพชีวิตแก่คนที่อาศัยในบริเวณนั้น
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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จาแนกประเภทแหล่งศิลปกรรม
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) อนุสรณ์สถาน (Monument) จุดที่มีหลักฐานบ่งชี้ให้สามารถราลึกถึงคุณงามความดีของบุคคล
2) กลุ่มอาคาร (Groups of Buildings) สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3) แหล่ง (Site) ซึ่งแบ่งเป็น 7 ประเภทย่อย ได้แก่ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน หลักเมือง, วัดร้าง
ศาสนสถาน, พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง, แหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นแล้วยังไม่ได้ขุดค้ น โบราณวัตถุ เตาเผา
โบราณ, ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์, เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และย่านชุมชนเก่า
โดยทั่ ว ไปปั ญ หาระยะแรกของการสู ญ เสี ย และท าลายแหล่ งศิ ล ปกรรม คื อ ตั ว ศิ ล ปกรรมถู ก
ทิ้งร้ างเพราะสิ้ น สุ ดหน้ าที่ ใช้ส อยเดิมและยั งไม่ มีใครเห็ นคุณ ค่า และต่ อ มาเมื่อมี การรจับจองที่ ทากินก็จะมีการ
รุกประชิดของชาวบ้านซึ่งเป็นการคุกคามรายย่อย ในยุคอดีตได้มีการระดมทุบถมทาลายดัดแปลงแหล่งโบราณอย่าง
มากมาย ส่วนในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะมีการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลบูรณปฏิสังขรณ์
ศิลปกรรมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็ตาม แต่ยังมีภัยคุกคามใหม่ๆ ก็คือการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารและ
ระบบคมนาคมขนาดใหญ่ประชิดแหล่งศิลปกรรม โดยไม่คานึงถึงคุณค่าความสง่างามที่จะถูกทาลายลงอย่างย่อยยับ
นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงใช้ประโยชน์แหล่งศิลปกรรมอย่างเกินขอบเขตควบคุม ทาให้ภาพลัก ษณ์ของศิลปกรรม
ลดต่าลงไปเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่สาคัญ ได้แก่
1) คูเมือง - กาแพงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นขยายเมืองใหม่
มีการปลูกบ้านเรือน ร้านค้าพาณิชย์รุกประชิดไม่เป็นระเบียบ
2) วัดร้างในเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาชาวบ้านสร้างที่พักและโกดังปิดล้อมโบราณสถาน
นอกจากนี้ การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งที่มีการพัฒนา
ที่ส าคัญ ได้แก่ เวียงกุมกาม อาเภอสารภี และเวียงท่ากาน อาเภอสั นป่าตอง ซึ่งมีการบูรณะ อนุรักษ์ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ โดยกรมศิลปากร นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในลักษณะเดียวกันในที่อื่นๆ เช่น วัดกู่คา อาเภอสารภี รวมทั้ง
วัดร้างและวัดที่มีพระสงฆ์จาพรรษาในอาเภอเมืองเชียงใหม่
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5. การขับเคลื่อนแผนงานอื่นๆ ที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
5.1 การขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project
ลาดับ
ประเด็น
1. การดาเนินงานที่ผ่านมา

2.

3.
4.
5.

รายละเอียด
- Smart city ของจังหวัดมีการดาเนินงานในหลายหน่วยงานมิได้เริ่มต้นจากศูนย์
- มีรายงานการวิจัยการเป็นเมืองอัจฉริยะของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ซึ่งอาจนามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน Smart city ของจังหวัด
- จั งหวัด เชี ยงใหม่ ถูก บรรจุ ในแผนเรื่อง Smart city ของประเทศไทย โดยมี
เป้าหมาย 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พื้นที่นิมมานเหมินทร์
โดยต้องดาเนินการภายใน ปี พ.ศ.2561 - 2562 ให้เป็นรูปธรรม
- มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี แ ผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ฉ บั บ ที่ 12
โดยยุ ทธศาสตร์ที่ สาคัญ ด้านหนึ่งคือ เรื่องนวัตกรรมสิ่งแวดล้ อมและพลั งงาน
ท าให้ เกิ ดการพั ฒ นาที่ เรียกว่า Smart CMU โดยเน้ น การใช้ พ ลั งงานทดแทน
ระบบมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้า การเปลี่ยนหลอด LED การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ให้ ก ารผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และน้ าร้อ น รวมถึ งจัด การชีว มวลครบวงจร ตั้ งแต่
การแยกขยะ การกาจัด (Zero waste) รวมถึงระบบแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกิดขึ้น
รองรับทั้งการ จ่ายเงิน ติดตามรถไฟฟ้า
- จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ท า LOI (Letter of Intent) ด้ า น Smart city กั บ เมื อ ง
ซองนัม ประเทศเกาหลีใต้ และเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
ความเห็นภาคประชาชน
- ขอบเขตของนิมมานเหมินทร์ครอบคลุมถึงบริเวณไหน ควรกาหนดบริบทให้แน่ชัด
เพื่อให้เกิดการจัดการที่ชัดเจน
- ควรปลู ก ฝั ง ในมิ ติ ข องประชาชนหรื อ บุ ค คลให้ เข้ า ใจในความเป็ น Smart
people
- ก่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิด Smart city ควรปรับให้เกิด Smart living แก่คน
ในชุมชนหรือพื้นที่ เช่น คนพิการรถเข็นอยากขึ้นรถบัสแต่ไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากไม่มีทางขึ้นที่รองรับผู้พิการ รวมถึงทางเท้าที่ไม่เอื้ออานวยในการใช้งาน
ปัญหาพื้นฐานเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขก่อน
ทาไมต้อง Smart Nimman - มี ก ารผลั ก ดั น โครงการ โดยริเริ่ม ให้ Smart Nimman อยู่ ในวาระหลั ก ของ
Smart city จังหวัดเชียงใหม่
บริบทนิมมานเหมินทร์
- ย่านเศรษฐกิจของเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอย่างหลากหลาย
เกิดผลกระทบน้อยเมื่อภาวะเศรษฐกิจขึ้นหรือลง
- ร้านแต่ละร้านในพืน้ ที่มีจุดเด่นของตัวเอง
ปัญหาของนิมมานเหมินทร์ - การจราจรที่หนาแน่น คนในพื้นที่นารถเข้าไปในพื้นที่จานวนมากทาให้เกิดการ
กระจุกตัวและการจราจร
- กล้อง CCTV เสียหายในถนนทั้งเส้น
- ฝนตกน้าท่วม เนื่องจากมีทางระบายน้าทางเดียว
- ถนนมี 4 ช่องจราจรแต่ใช้งานได้ 2 ช่องจราจร อีก 2 ช่องจราจรเป็นที่จอดรถ
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ลาดับ
ประเด็น
รายละเอียด
6. การแก้ปัญหาที่กาลังเกิดขึ้น - ย้ายเสาไฟฟ้าจากถนนนิมมานเหมินทร์เข้าไปในซอยโดยจ่ายไฟให้ถนนนิมมาน
เหมินทร์ในซอยแทน ใช้เวลาดาเนินการ 2 ปีเริ่มเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นไป
แต่อาจล่าช้าในประเด็นปั ญหาผู้อาศัยบริเวณซอยที่ไม่ต้องการเสาไฟฟ้าปักริม
รั้วบ้านและหน้าบ้าน
- มองในแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวว่าจะดาเนินการอย่างไร เพื่อให้
คนในพื้นที่มีความสุข และประชาชนมีความสุข
7. การมอบหมายหน่ ว ยงาน - การออกแบบทางเท้า มอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับผิดชอบ
- สายไฟฟ้าลงดิน มอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- CCTV ความปลอดภัย มอบ ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
- Smart mobility มอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Application มอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ยุทธศาสตร์ Smart city มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และ DEPA
ที่มา : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

5.2 การขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัด
เชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิ ร เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ ได้ เมตตาพระราชทานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ให้จังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วงตั้งแต่
มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็ นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2506 จนถึง ปัจจุบัน มีจานวนโครงการทั้งสิ้ น
1,861 โครงการ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานโครงการจานวน 630 โครงการ ประกอบด้วย
1) ด้านแหล่งน้า
จานวน 455 โครงการ
2) ด้านการเกษตร
จานวน 9 โครงการ
3) ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวน 22 โครงการ
4) ด้านการส่งเสริมอาชีพ
จานวน 33 โครงการ
5) ด้านสาธารณสุข
จานวน 1 โครงการ
6) ด้านคมนาคม/สื่อสาร
จานวน 13 โครงการ
7) ด้านสวัสดิการสังคม/สื่อสาร จานวน 59 โครงการ
8) ด้านบูรณาการ/อื่นๆ
จานวน 38 โครงการ
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ได้ เล็ งเห็ น ถึ งความส าคั ญ และเพื่ อ เป็ น การสื บ สาน รั ก ษา ต่ อ ยอด ของโครงการ
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริให้เกิดความต่อเนื่อง จึงได้สร้างกลไกคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ และได้กาหนดให้มีโครงการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
เชีย งใหม่ ตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เป็ น ต้น มา เพื่ อการบู รณาการการทางานในพื้ นที่ ให้ เกิดผลสั ม ฤทธิ์
ตลอดจนเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ด้วยวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ารด าเนิ น งานโครงการการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ ในพื นที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี น โยบายสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อการดารงชีวิต ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย 2,066 หมู่บ้าน และพัฒนายกระดับให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการดาเนินโครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) จึ ง ด าเนิ น งานได้ บ างกิ จ กรรม โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก่ ห น่ ว ยงาน
คือ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง และสานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16
ในการนี้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ารวางแผนการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สาคัญ ในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ซึ่งประกอบด้วย
1) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา และสามารถขยายผลลงไปสู่พื้นที่ได้
2) เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการน้ อ มน าแนวทางของศาสตร์ พ ระราชา
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินงานการสนองพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของระบบฐานข้อมูล (Data Base) ให้มีประสิทธิภาพ
5) ประชาชนในพื้นที่และที่เกี่ยวข้องได้มีการน้อมนาหลักการของศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดาริฯ
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อตนเองและสังคม
6) เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่มา : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

5.3 การขับเคลื่อนโครงการหลวงในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ มี พื้นที่ ดาเนิ นงานมูลนิธิโครงการหลวง จานวนทั้ งสิ้ น 27 แห่ ง จากทั้งหมด 39 แห่ ง
ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง กระจายอยู่ ในพื้ น ที่ 14 อ าเภอ จ าแนกเป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวง 23 แห่ ง สถานี วิ จั ย
4 แห่ง โดยผลผลิตของโครงการหลวง ประกอบด้วย พืชผัก สมุนไพร ผลไม้เมืองหนาว ดอกไม้และไม้ประดับ พืชไร่
กาแฟอราบิก้า ชา เห็ด ปศุสัตว์ และหัตถกรรม รายละเอียดดังนี้
อาเภอ
ที่
ชื่อโครงการ
ผลิตผล
1. แม่อาย
1 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ฟักทอง ถั่ว ขิง บลูเบอรี่ อะโวคาโด มะม่วง
สาลี่ กีวี่ สตรอว์เบอร์รี่ ไผ่ กุหลาบ ข้าวสาลี
2. ฝาง
2 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
3. เชียงดาว
3 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อะโวคาโด งาดา สุกร
คะน้า มะเขือ
4 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
โอ๊คลีฟเขียว/แดง มะเขือ บ๊วย เสาวรส ถั่ว ข้าวไร่
5 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
ถั่วแขก แตงกวาญี่ปุ่น ซุกินีเหลือง จิงจูฉ่าย
4. แม่แตง
6 สถานีเกษตรหลวงแม่หลอด
7

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ออริกาโน ไชว์
ชา กาแฟ พลับ สาลี่ อะโวคาโด้ ส้ม ฟักทอง
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อาเภอ
5. แม่ริม

6. สะเมิง
7. หางดง
8. แม่วาง

ที่
8
9

ชื่อโครงการ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

10 ศูนย์พัฒนาโครงการทุ่งเรา
11 สถานีเกษตรหลวงปางดะ
12 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
13 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
14 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

15
16
17
9. แม่แจ่ม
18
19
10. กัลยาณิวัฒนา 20
11. แม่ออน
21
22
12. ดอยสะเก็ด
23
13. จอมทอง
24
25
26
14. ฮอด
27

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง
สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

ผลิตผล
พริกหวาน ลูกฟักชาโยเต้ โอ๊คลีฟแดง หมูหลุม
พริกหวาน แครอท เสาวรส ผ้าปักลายม้ง ผ้าทอใย
กัญชา
พริกหวาน มะเขือเทศ ลูกฟัก ซาโยเต้
กุยช่าย ถั่ว พริกหวาน องุ่น มัลเบอรี่
ถั่วแขก แตงกวา ปวยเหล็ง ผลิตภัณฑ์จาก
หญ้าแฝก
ตังกุย พริกเม็กซิกัน ทับทิบ กุหลาบ กระต่าย
มะระขาว บวมหอม มะปราง มะม่วง น้อยหน่า
กุหลาบ
เบบี้แครอท ผักกาดหอมห่อ ปักษาสวรรค์ ลิลลี่
ชาจีน บล็อคโคโลนี เบญจมาศ กีวฟี รุต
คะน้า จิงจูฉ่าย เบบีฮ้ ่องเต้ หน้าวัว เปลวเทียน
ผักกาดใบแดง สตรอเบอรี่ สาลี่ กระต่าย
ผ้าทอมือ
ผักกาดหวาน สลัดแดง ส้ม พลับ อะโวกาโด สาลี่
เห็ดหอม กล้วยไม้ ลองกอง
ข้าวโพดอ่อน เสาวรส กระบือนม กระต่าย สุกร
กล้วยไม้ พลับ ลองกอง กระต่าย
ฟักทอง กล้วยไม้
กระเทียม พลับ ถั่ว วัว
ผักกาดหวาน ตังกุย พลับ หน้าวัว
กาแฟ พริกหวาน คะน้า เห็ดหอมพลับ ถั่วแดง
ที่มา : สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564
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6. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
จั งหวัดเชีย งใหม่ได้ดำเนิ น กำรส ำรวจข้อมูล ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ
เพื่อรับทรำบถึงปัญหำ ควำมต้องกำร และข้อเสนอแนะกำรพัฒนำในระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล และ
นำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำจังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมำยให้อำเภอทั้ง 25 อำเภอดำเนินกำร
สำรวจ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลปัญหำ ควำมต้องกำร แนวทำงแก้ไขและข้อเสนอแนะกำรพัฒนำในพื้นที่ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริ ห ำรงำนจั งหวัดแบบบูรณำกำร เรื่อง วิธีกำรส ำรวจควำมคิดเห็ นของประชำชน
ในท้องถิ่น ในจั งหวัด ลงวัน ที่ 4 กุมภำพัน ธ์ 2552 โดยสำมำรถนำมำประมวลผลสรุปเป็นประเด็นปัญหำและ
ควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ ดังนี้

6.1 ด้านเศรษฐกิจ
6.1.1 ปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรผลิตตกต่ำ ผกผันกับต้นทุนทำงกำรเกษตรที่มีรำคำสูงขึ้น ทำให้เกิดควำม
ไม่ควำมแน่นอนของรำยได้และส่งผลให้เกษตรกรมีหนี้สิน รวมถึงขำดกำรประชำสัมพันธ์และไม่มีตลำดรองรับสินค้ำทำง
กำรเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 22 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอ
แม่ อ ำย อ ำเภอพร้ ำ ว อ ำเภอดอยสะเก็ ด อ ำเภอแม่ ริ ม อ ำเภอสำรภี อ ำเภอฝำง อ ำเภออมก๋ อ ย อ ำเภอ
แม่แตง อำเภอเชียงดำว อำเภอสันกำแพง อำเภอสะเมิง อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันทรำย อำเภอหำงดง อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง อำเภอสันป่ำตอง อำเภอไชยปรำกำร อำเภอแม่วำง และอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
6.1.2 ปัญหำกำรว่ำงงำนของประชำชน และกำรว่ำงงำนหลังฤดูกำรเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ประกอบกับค่ำ
ครองชี พ ของประชำชนเพิ่ ม มำกขึ้ น ท ำให้ ร ำยรั บ ไม่ เ พี ย งพอกั บ รำยจ่ ำ ย ส่ ง ผลให้ ป ระชำชนมี ห นี้ สิ น ครั ว เรือน
เพิ่มมำกขึ้น โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอพร้ำว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอ
แม่ริ ม อำเภอสำรภี อำเภอเชีย งดำว อำเภอสั นกำแพง อำเภอดอยหล่ อ อำเภอหำงดง อำเภอแม่ออน อำเภอ
ไชยปรำกำร และอำเภอแม่วำง
6.1.3 ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน (ถนน/แหล่งน้ำ/ไฟฟ้ำ ) เพื่อใช้ในกำรเกษตร โดยถนนมีสภำพช ำรุ ด
ทรุดโทรมโดยเฉพำะในฤดูฝน ส่งผลให้กำรคมนำคมยำกลำบำกเป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำทำง
กำรเกษตร ทำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรเสียหำยและต้นทุนในกำรขนส่งเพิ่มมำกขึ้น รวมถึงแหล่งน้ำยังไม่ครอบคลุม
ในทุกพื้นที่เนื่องจำกลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่เป็น ภูเขำ ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนน้ำ ผลผลิตทำงกำรเกษตรได้รับ
ควำมเสียหำยเนื่องจำกประสบปัญหำภัยแล้ง ตลอดจนระบบไฟฟ้ำไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพำะอำเภอที่อยู่ใน
พื้นที่ห่ำงไกล โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 19 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอแม่อำย
อำเภอพร้ำว อำเภอแม่ริม อำเภอฝำง อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แตง อำเภอสันกำแพง อำเภอสะเมิง อำเภอดอยหล่อ
อำเภอหำงดง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน อำเภอเวียงแหง อำเภอสันป่ำตอง อำเภอกัลยำณิวัฒนำ และ
อำเภอดอยเต่ำ
6.1.4 ปัญหำกำรขำดเอกสำรสิทธิ์ที่ดินทำกิน ที่อยู่อำศัย สถำนที่ประกอบกิจกำรค้ำขำย โดยมีพื้นที่
ที่ประสบปัญหำ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอพร้ำว อำเภอฝำง อำเภอแม่ แตง อำเภอสะเมิง
อำเภอสันทรำย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
6.1.5 ปัญหำกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชน กลุ่มผู้ประกอบกำร และ SMEs ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยหล่อ อำเภอ
สันทรำย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอดอยเต่ำ
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6.๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2.1 ปั ญ หำหมอกควั น และไฟป่ ำ กำรเผำพื้ น ที่ ท ำงกำรเกษตร ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภำพและ
กำรด ำรงชี วิ ต ของประชำชนและสิ่ ง มี ชี วิ ต รวมถึ ง ส่ ง ผลให้ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ เ กิ ด ควำมเสี ย หำย นอกจำกนี้
ยังส่งผลต่อภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวของจังหวัด โดยประสบปัญหำในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ (25 อำเภอ)
6.2.2 ปั ญ หำกำรลั ก ลอบตัด ไม้ ท ำลำยป่ ำ กำรแผ้ ว ถำงป่ำ เพื่ อ แสวงหำผลประโยชน์ จำกทรัพยำกร
ธรรมชำติของประชำชนและนำยทุน ส่งผลให้ทรัพยำกรและธรรมชำติเสียหำย ระบบนิเวศทำงธรรมชำติถูกทำลำย
นำไปสู่กำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ อำทิ ปัญหำน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม น้ำกัดเซำะตลิ่ง ภัยแล้ง เป็นต้น ซึง่ ประชำชน
ได้รับควำมเดือดร้อนจำกภัยพิบัติธรรมชำติ โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอ
แม่อำย อำเภอพร้ำว อำเภอแม่ริม อำเภอฝำง อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดำว อำเภอดอยหล่อ อำเภอ
สันทรำย อำเภอหำงดง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน อำเภอไชยปรำกำร อำเภอแม่วำง อำเภอกัลยำณิวัฒนำ
และอำเภอดอยเต่ำ
6.2.3 ปัญหำกำรขำดกำรบริหำรจัดกำรขยะที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรขำดจิตสำนึกของ
ประชำชนในกำรทิ้งขยะและคัดแยกขยะก่อนกำรทิ้ง โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพร้ำว
อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ริม อำเภอสำรภี อำเภอฝำง อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดำว อำเภอสันกำแพง อำเภอ
ดอยหล่อ อำเภอสันทรำย อำเภอหำงดง อำเภอแม่ออน อำเภอเวียงแหง อำเภอสันป่ำตอง อำเภอไชยปรำกำร
อำเภอกัลยำณิวัฒนำ และอำเภอดอยเต่ำ
6.2.4 ปั ญหำพื้น ที่ ทับ ซ้อนของประชำชนที่อำศัย บนพื้นที่สู ง กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ กำรเข้ำครอบครอง
พื้นที่ป่ำเป็นที่ดินทำกิน เนื่องจำกไม่มีเอกสำรสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 6 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอพร้ำว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แตง อำเภอสันทรำย อำเภอเวียงแหง และอำเภอไชยปรำกำร

6.3 ด้านสังคมและความมั่นคง
6.3.1 ปั ญ หำกำรขำดกำรศึ ก ษำของประชำชน เนื่ อ งจำกประชำชนมี ฐ ำนะยำกจนประกอบกั บ
ควำมห่ำงไกลของพื้น ที่ทำให้ข ำดโอกำสทำงกำรศึกษำ รวมถึง บุค ลำกรทำงกำรศึกษำมีไม่เพีย งพอ โดยมีพื้นที่
ที่ประสบปัญหำ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภออมก๋อย อำเภอสันกำแพง อำเภอสะเมิง อำเภอสันทรำย
อำเภอแม่ออน อำเภอไชยปรำกำร อำเภอแม่วำง และอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
6.3.2 ปัญหำกำรให้ บริ กำรด้ำนสุ ขภำพทำงด้ำนกำรแพทย์ของภำครัฐ เนื่องจำกมีพื้นที่ห่ ำงไกลและ
ไม่ครอบคลุ ม โดยมีพื้น ที่ที่ป ระสบปั ญหำ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอพร้ำว อำเภอดอยสะเก็ ด
อำเภอแม่ริม อำเภอสำรภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยหล่ อ อำเภอสันทรำย อำเภอไชยปรำกำร และอำเภอ
กัลยำณิวัฒนำ
6.3.3 ปั ญ หำด้ ำ นกำรป้ อ งกั น กำรแพร่ ร ะบำดและกำรแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด ในชุ ม ชน โดยมี พื้ น ที่
ที่ประสบปัญหำ 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอแม่อำย อำเภอพร้ำว อำเภอ
ดอยสะเก็ด อำเภอแม่ริม อำเภอสำรภี อำเภอฝำง อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดำว อำเภอสันกำแพง อำเภอสะเมิง
อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันทรำย อำเภอหำงดง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน อำเภอสันป่ำตอง อำเภอ
ไชยปรำกำร อำเภอแม่วำง อำเภอกัลยำณิวัฒนำ และอำเภอดอยเต่ำ
6.3.4 ปัญหำกำรลักลอบข้ำมแดนและแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในพื้นที่อย่ำงผิดกฎหมำย ทำให้เกิด
ประชำกรแฝงจำนวนมำก ส่งผลให้เกิดอำชญำกรรม กำรลักขโมย ซึ่งส่งผลต่อควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อำย อำเภอพร้ำว อำเภอแม่ริม อำเภอฝำง
อำเภอเชียงดำว อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทรำย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
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6.3.5 ปัญหำผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ไม่สำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรขั้นพื้นฐำนและระบบบริกำร
ของภำครั ฐ รวมถึ ง ถู ก ทอดทิ้ ง ไม่ มี ผู้ ดู แ ล ขำดกำรได้ รั บ ควำมช่ ว ยเหลื อ หรื อ กำรส่ ง เสริ ม อำชี พ โดยมี พื้ น ที่
ที่ประสบปัญหำ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อำย อำเภอแม่ริม อำเภอสำรภี อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดำว อำเภอ
ดอยหล่อ อำเภอสันทรำย อำเภอหำงดง อำเภอแม่ออน อำเภอสันป่ำตอง และอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
6.3.6 ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ไม่ว่ำจะเป็น ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ที่ไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่และไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร และเส้นทำงคมนำคมไม่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงโดยเฉพำะพื้นที่ห่ำงไกล
อำทิเช่น เส้นทำงกำรคมนำคมมีสภำพเป็นถนนดินลูกรัง เป็นหลุมบ่อ ชำรุด ทำให้เดินทำงไม่สะดวก ไม่มีไฟฟ้ำใช้ใน
หลำยหมู่บ้ำนและไม่มีไฟฟ้ำส่ องสว่ำงถนนสำธำรณะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเกิดอำชญำกรรมในชุ มชน
น้ำประปำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ไม่มีควำมสะอำด และขำดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รวมไปถึงระบบขนส่งสำธำรณะ
ที่ยังไม่ทั่วถึง โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหำ 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง
อำเภอพร้ำว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ริม อำเภอสำรภี อำเภอฝำง อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง
อำเภอดอยหล่อ อำเภอหำงดง อำเภอแม่ออน อำเภอไชยปรำกำร อำเภอแม่วำง และอำเภอดอยเต่ำ
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สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของพื้นที่ 25 อาเภอ (ภาพรวมของจังหวัด)
อาเภอ
1. อาเภอแม่แจ่ม

2. อาเภอฮอด

ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน
1. ด้านเศรษฐกิจ
- กำรพั ฒ นำกำรชลประทำนเพื่ อ
1.1 ปัญหำด้ำนหนี้สินในครัวเรือน
กำรเกษตร ได้แก่ กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ
1.2 ปั ญ หำรำคำพื ชผลทำงกำรเกษตร โดยสิ น ค้ ำ ทำงกำรเกษตร ขนำดเล็กและระบบฝำย
มีรำคำตกต่ำ ไม่มีตลำดรองรับสินค้ำและปัญหำกำรขนส่งสินค้ำเกษตร - กำรมีเอกสำรสิทธิในที่ดินทำกิน
ล่ำช้ำเนื่องจำกกำรคมนำคมไม่สะดวก
1.3 ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน (ถนน/แหล่งน้ำ/ไฟฟ้ำ) สภำพถนน
ที่เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจำกกำรใช้งำนและภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ทำให้
กำรเดิ น ทำงสั ญ จรของรำษฎรไม่ ส ะดวกและไม่ ป ลอดภั ย และปั ญหำ
กำรไม่มีไฟฟ้ำใช้ทำให้รำษฎรขำดโอกำสที่จะได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- กำรก่ อ สร้ ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม
2.1 ปัญหำเส้นทำงกำรคมนำคม ซึ่งมีสภำพเป็นถนนดินลูกรังยังไม่ได้ เหล็กในเส้นทำงขนส่งทำงกำรเกษตร
บดอัด และในฤดูฝนมีสภำพเป็นร่องลึก มีขี้โคลน สัญจรไปมำลำบำก
- กำรส่งเสริมด้ำนสุขอนำมัยให้ครบทุก
2.2 ปัญหำกำรไม่มีไฟฟ้ำใช้ในหลำยหมู่บ้ำน และไฟฟ้ำระบบพลังงำน พื้นที่และคลอบคลุมทั้งโรคเฉพำะทำง
แสงอำทิตย์อยู่ในสภำพชำรุด
2.3 ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำใช้เพื่อกำรเกษตรและกำรอุปโภค บริโภค
ในฤดูแล้ง
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กำรป้องกันและแก้ไขหมอกควันไฟป่ำ
3.1 ปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำเพื่อทำกำรเกษตร หรือเข้ำครอบครอง - กำรพั ฒ นำระบบน้ ำและกำรสร้ ำ ง
พื้นที่เป็นที่ดินทำกิน และกำรไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในที่ดิน รวมถึงกำรลักลอบ อ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็ก
ตัดไม้ทำลำยป่ำเพื่อนำไปจำหน่ำย
3.2 ปัญหำฝุ่นควันและไฟป่ำ
3.3 ปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (อุทกภัยและภัยแล้ง)
4. ด้านความมั่นคง
- สำมำรถป้ อ งกั น และปรำบปรำม
4.1 ปัญหำยำเสพติดในกลุ่มวัยทำงำนในทุกพื้นที่ตำบล (ยำบ้ำ) และ ปั ญ หำยำเสพติ ด เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผล
ผู้สูงอำยุ (ฝิ่น)
กระทบต่อประชำชน
1. ด้านเศรษฐกิจ
- ปรับปรุงเส้นทำงขนส่งทำงกำรเกษตร
1.1 รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำ
- พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
1.2 ไม่มีตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร
ทำงกำรเกษตรทั้งครอบครัวและชุมชน
1.3 โครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน แหล่งน้ำ กำรไฟฟ้ำยังไม่ทั่วถึง
- ส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ
1.4 ยังขำดเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินทำกินหลำยพื้นที่
1.5 ประชำชนขำดโอกำสเข้ำถึงแหล่งทุน
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- กำรส่งเสริมกำรศึกษำและกำรรักษำ
2.1 เยำวชนไม่ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน พยำบำล
2.2 ผู้นำหมู่บ้ำนยังขำดควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ - กำรสอดส่องดูแลจำกหน่วยงำนของรัฐ
2.3 กำรขำดแคลนน้ำในกำรอุปโภคบริโภค
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ก ำ ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร ำ บ ป ร ำ ม
3.1 ไม่ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ กำรลักลอบตัดไม้ทำลำยป่ำ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
- กำรท ำปุ๋ ย เกษตรอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ เป็ น
3.2 ไม่มีกำรกำจัดขยะที่ถูกต้อง
เ กษต ร ป ล อด ภั ย แ ล ะ เ พื่ อ รั ก ษ ำ
3.3 มลพิษทำงอำกำศจำกกำรเผำวัชพืชซึ่งเป็นปัญหำ PM2.5
สิ่งแวดล้อม
3.4 เกษตรกรใช้สำรเคมีในภำคกำรเกษตร
4. ด้านความมั่นคง
- กำรแก้ ปั ญ หำยำเสพติ ด และสร้ ำ ง
4.1 ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่และกำรมั่วสุมของกลุ่มเยำวชน
ควำมปลอดภัยต่อประชำชน
4.2 ไฟฟ้ำแสงสว่ำงยำมค่ำคืนมีไม่เพียงพอโดยเฉพำะทำงสำธำรณะ - กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง ใน
ซึ่งอำจทำให้เกิดอำชญำกรรมขึ้นได้
ครอบครั ว และเสริ ม สร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น
4.3 ขำดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ให้ แ ก่ เ ยำวชนเพื่ อห่ ำงไกลจำกแหล่ง
ภำยในหมู่บ้ำน
มั่วสุมต่ำงๆ
4.4 ไม่ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในหมู่บ้ำน
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3. อาเภอจอมทอง

4. อาเภอแม่อาย

ประเด็นปัญหา

๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.๑ กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมภำยในอำเภอให้มีควำมสะดวก
1.๒ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรับรองกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
สำธำรณูปโภค กำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.๑ ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรฟื้นตัวและพั ฒนำ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ถนนในหมู่บ้ำน แหล่งน้ำขนำดเล็ก
๒.2 ปัญหำระบบบริกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรและกำรมีส่ว นร่วม
ทุกระดับ
2.3 ปัญหำเรื่องสิทธิและกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.๑ ปัญหำเรื่องควำมรู้ กำรปลูกจิตสำนึก กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนให้คงอยู่และยั่งยืน
3.๒ ปัญหำกำรกัดเซำะตลิ่งแม่น้ำปิง
๓.3 ปัญหำน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ประชำชนจึงมีควำมต้องกำร
บ่อน้ำบำดำลน้ำลึก ภำยในพื้นที่แต่ยังมีปัญหำด้ำนกำรขอใช้พื้นที่ในกำร
ดำเนินโครงกำร
3.๔ ปั ญ หำด้ ำนกำรเก็ บกั กน้ ำ กำรส ำรองน้ำและกำรกระจำยน้ำ
โดยกำรจัดหำแหล่งน้ำต้นทุน แหล่งน้ำสำรอง
๔. ด้านความมั่นคง
4.๑ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในชุมชน
4.2 ปัญหำกำรเกิดไฟป่ำในพื้นที่
4.๓ ปัญหำโรคระบำด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 โรคชิคุนกุนยำ เป็นต้น
๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ขำดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อกำรเกษตร/อุปโภคบริโภค
1.2 ขำดแคลนตลำดสินค้ำต่ำงๆ
1.4 ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์
1.5 ขำดกำรส่งเสริมทักษะให้แรงงำน
1.6 รำคำพืชผลกำรเกษตรตกต่ำ
1.7 ประชำชนขำดกำรออมและไม่สำมำรถชำระหนี้ที่กู้ยืมได้
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 สังคมผู้สูงอำยุมีแนวโน้มที่เพิ่มมำกขึ้น
2.2 สุขภำวะอนำมัยและโรคระบำด
2.3 ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
2.4 กำรเคลื่อนย้ำยถิ่นที่อยู่สำหรับประชำกรวัยแรงงำน
2.5 สุขภำวอนำมัยจำกกำรใช้สำรเคมี
2.6 กำรมีครอบครัวก่อนวัยอันควร/เรียนไม่จบ
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 กำรบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่ำเพิ่มมำกขึ้นทำให้ทรัพยำกรที่ มี
ลดน้อยลง
3.2 ปริมำณทรัพยำกรน้ำลดลง/ไม่เพียงพอ
3.3 กลิ่นเหม็นที่เกิดจำกกำรเลี้ยงสัตว์
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 กำรลักลอบเข้ำมำของแรงงำนต่ำงด้ำวแย่งอำชีพ
4.2 กำรลักลอบลำเลียงยำเสพติดข้ำมแดน
4.3 กำรมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นและกำรมั่วสุมของยำเสพติดได้ง่ำย

ความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
ทุกด้ำนให้เชื่อมโยงกัน
- พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม กำรประกอบ
อำชีพที่เกิดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น
- พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชน
โดยนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ในกำรดำรงชีวิต
- ที่ดินทำกิน
- สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก และกำรมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นำ
กำรบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
- กำรส่ งเสริม กำรสำรองน้ ำและกำร
เก็ บ กั ก น้ ำไว้ ใ ช้ เ พื่ อ เกษตรกรรมและ
กำรอุปโภคบริโภค
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดย
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
- เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน
- กำรสร้ำงฝำยเพื่อเก็บกักน้ำ กำรสร้ำง
แก้มลิงฝำยชะลอน้ำตลอดเส้นทำงใน
คลองส่ำยหลักและสำยรอง
- ขอรั บ กำรสนั บ สนุ น กำรขุ ด ลอก
แหล่งน้ำที่ตื้นเขิน กำรขุดลอกลำห้วย
- กำรเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมเพื่ อ
กำรขนส่งผลิตผลทำงกำรเกษตร
- ต้องกำรเอกสำรสิทธิที่ดินทำกิน
- ต้องกำรสถำนที่ออกกำลังกำย

- ต้ อ งกำรที่ ก ำจั ด ขยะในชุ ม ชนและ
สร้ ำ งระบบก ำจั ด ขยะที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
มลพิษ
- ต้องกำรแก้ไขหมอกควันไฟป่ำอย่ำง
ยั่งยืน
- กำรใช้ ม ำตรกำรทำงด้ ำนกฎหมำย
ปรำบปรำมปั ญ หำยำเสพติ ด อย่ ำ ง
เด็ดขำด
- ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ชำยแดน
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5. อาเภอพร้าว

ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมตลำดกลำงเพื่อกำรเกษตร
1.1 ปัญหำต้นทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตรสูง
- ส่งเสริมผลผลิตให้มีรำคำสูง
1.2 ปัญหำเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง/ขำดเอกสำรสิทธิ์ - ส่งเสริมปลูกพืชอินทรีย์และเกษตร
ที่ดินทำกิน
ปลอดภัย
1.3 ปัญหำที่ดินทำกินเสื่อมสภำพ
- ส่ งเสริ ม กำรเพำะปลู ก และแปรรู ป
1.4 ขำดกำรส่งเสริมอำชีพนอกฤดูกำรเกษตร
เพื่อสร้ำงมูลค่ำ
1.5 ปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำและเส้นทำงกำรขนส่ง - ส่งเสริมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
พืชผลทำงกำรเกษตรชำรุด
กำรเกษตร
1.6 มีควำมเหลื่อมล้ำทำงรำยได้ของประชำชนในพื้นที่ ปัญหำภำระ
หนี้สินของครัวเรือน
1.7 ไม่มีระบบน้ำทำงกำรเกษตรและแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
1.8 ไฟฟ้ำในพื้นที่กำรทำกำรเกษตรไม่เพียงพอ
1.9 ไม่มีสถำนที่ตำกพืชผลทำงกำรเกษตร
1.10 น้ำท่วมขังในพื้นที่ทำงกำรเกษตร
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- มี ก ำรออกตรวจสุ ข ภำพประชำชน
2.1 ปั ญ หำกำรแพร่ ร ะบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และให้กำรช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง
(COVID-19)
- ต้ อ งกำรแหล่ ง น้ ำในกำรอุ ป โภค
2.2 ปัญหำกำรคมนำคมขนส่งไม่สะดวก
บริโภค
2.3 นักเรียนขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรศึกษำต่อระดับที่สูงขึ้น
- ต้ อ งกำรอ่ ำ งเก็ บ น้ ำขนำดเล็ ก และ
2.4 ปัญหำครอบครัวแตกแยกและคนชรำถูกทอดทิ้ง
ขนำดกลำงเพื่อเก็บกักน้ำให้เพียงพอ
2.5 ปั ญ หำด้ ำ นกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นสุ ข ภำพ ผู้ สู งอำยุ และผู้ พิ ก ำร - ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ด้ อ ยโอกำสในสั ง คม
ไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรของภำครัฐได้
เช่น เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้ำ และ
2.6 กำรว่ำงงำนนอกฤดูกำรเก็บเกี่ยว
ผู้สูงอำยุที่ขำดกำรดูแล
2.8 แหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ ไม่ได้มำตรฐำน
2.10 ปั ญ หำกำรมี ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง สู ง ปั ญ หำสุ ข ภำพ และ
กำรเจ็บป่วยและปัญหำกำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกภำวะเสี่ยงจำกกำรทำงำน
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนำและรักษำพื้นที่ป่ำต้นน้ำ
3.1 ปัญหำกำรเกิดไฟป่ำ กำรเผำเศษใบไม้ และกำรบุกรุกป่ำเพื่อหำ - ป้องกันปัญหำไฟป่ำ
ของป่ำมำบริโภค
- กำรแก้ปัญหำกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
3.2 มลพิษทำงอำกำศจำกปัญหำหมอกควัน PM 2.5 ทำให้เกิดโรค - ก่อสร้ำงระบบประปำที่ได้มำตรฐำน
ระบบทำงเดินหำยใจ
3.3 กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่มีปริมำณมำก
3.4 เกษตรกรใช้สำรเคมีในกำรทำกำรเกษตรปริมำณมำก
3.5 ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
3.6 ปัญหำพื้นที่ซ้ำซ้อนของประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่สูง
3.7 ปัญหำกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำกัดเซำะตลิ่ง เป็นต้น
๔. ด้านความมั่นคง
- มี ก ำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำ
4.1 ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่เขตชุมชนและพื้นที่สูง
ยำเสพติดในชุมชน
4.2 กำรมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น ในที่สำธำรณะ
- สร้ ำ งควำมปรองดองสมำนฉั น ท์
4.3 ไม่ มี อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หำควำม ในพื้นที่
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชำชน เช่ น กล้ อ ง CCTV - สร้ำงควำมปลอดภัยในชุมชน
ที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพผู้นำชุมชน
4.4 ปัญหำกำรลักลอบขโมยผลผลิตทำงกำรเกษตร
4.5 ปัญหำด้ำนควำมมั่นคงชำยแดน กำรลักลอบเข้ำเมืองของแรงงำน
ต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอย่ำงผิดกฎหมำย
4.6 ไม่มีไฟส่องสว่ำงบริเวณถนนสำธำรณะในเวลำกลำงคืน ทำให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
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6. อาเภอ
ดอยสะเก็ด

7. อาเภอแม่ริม

ประเด็นปัญหา

๑. ด้านเศรษฐกิจ
ต้ น ทุ น กำรผลิ ต ด้ ำ นกำรเกษตรสู ง กว่ ำ รำยได้ ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรขำย
ผลผลิตทำงกำรเกษตรทำให้เกิดปัญหำหนี้สิน
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ขำดเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ
2.2 กำรว่ำงงำน
2.3 ขำดกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
2.4 กลุ่ ม อำชี พ ในชุ ม ชนยั งไม่ เ ข้ ม แข็ ง บำงกลุ่ ม อำชี พ ขำดควำม
ต่อเนื่อง และขำดกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจัง
2.5 ประชำชนขำดควำมรู้ในด้ำนกำรเมือง กำรปกครองอย่ำงถูกต้อง
2.6 ชุ ม ชนขำดควำมรู้เรื่ องโรคภัย ไข้ เ จ็ บ และกำรรั กษำสุขภำพ
อนำมัยเบื้องต้น
2.7 เด็กขำดโอกำสไม่ได้รับทุนกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
2.8 ผู้สูงอำยุและเด็กกำพร้ำขำดกำรดูแล
2.9 ขำดอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และเวชภัณฑ์
2.10 น้ำประปำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 เกิดกำรทำลำยระบบนิเวศ
3.2 ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ และมลภำวะเป็นพิษ
3.3 น้ำใช้ในกำรเกษตรไม่พอใช้
3.4 ปัญหำสำรมลพิษตกค้ำงในแปลงเกษตร
3.5 กำรจัดกำรขยะ ไม่มีสถำนที่กำจัดขยะ/ทิ้งขยะเรี่ยรำด/มีกำร
ลักลอบทิ้งขยะ และเผำถ่ำน
3.6 ขำดกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนขยะ/ใบไม้
3.7 ผู้สูงอำยุไม่มีอำชีพรองรับหลังหมดวัยทำงำน
3.8 พื้นที่ป่ำไม่มีเอกสำรสิทธิ์
3.9 โรคระบำดในพื้นที่เกษตร
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหำด้ำนยำเสพติด
4.2 มีกำรลักเล็กขโมยน้อย
4.3 มีกำรมั่วสุมของเยำวชนในร้ำนเกม
4.4 กำรทำลำยสิ่งของสำธำรณะ
๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปัญหำพืชผลทำงกำรเกษตร (รำคำผลผลิต ตกต่ำ, โรคระบำด
ตำมฤดูกำลขำดแรงงำน และขำดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร)
1.2 ขำดศูนย์จำหน่ำยผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
1.3 พื้นถนนหรือเส้นทำงสัญจรชำรุด บำงเส้นทำงยังเป็นถนนลูกรัง
เป็นหลุมบ่อ และไม่ครอบคลุม ทั้งพื้นที่อยู่อำศัยและพื้นที่กำรเกษตร
1.4 ระบบน้ำประปำ, ไฟฟ้ำ และกำรกระจำยข่ำวเสียงตำมสำยภำยใน
หมู่บ้ำนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งพื้นที่อยู่อำศัยและพื้นที่กำรเกษตร
1.5 ค่ำครองชีพสูง/ว่ำงงำน/หนี้นอกระบบ
1.6 ไม่มีที่ทำกำรเกษตร/ขำดกำรส่งเสริมอำชีพ
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปัญหำกำรขำดกำรศึกษำ/บุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอ
2.2 ปัญหำกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ/ขำดกำรดูแลสุขภำพ
2.3 ปัญหำผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรของรัฐ
2.4 กำรบริหำรทำงกำรแพทย์ของภำครัฐ
2.5 ปัญหำโรคระบาด (Covid-19, ไข้เลือดออก)
2.6 กำรขำดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรดูแลสุขภำพ

ความต้องการของประชาชน
- หำแหล่งจำหน่ำยผลผลิตที่ยั่งยืน
- ส่ ง เสริ ม อำชี พ และแก้ ไ ขปั ญ หำ
กำรว่ำงงำนให้กับชุมชน
- ส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ แก่ เ ด็ ก ที่
ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำโดยกำรให้ทุน
- ช่วยเหลือผู้สูงอำยุอย่ำงทั่วถึง
- ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
- ส่งเสริมกำรผลิตประปำให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของชุมชน

- แก้ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ
- หำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรให้ได้อย่ำง
เพียงพอ

- แก้ไขปัญหำยำเสพติด
- ลดกำรมั่วสุมและแหล่งมั่วสุมในพื้นที่
- เสริ ม สร้ำ งควำมมั่ น คงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเพื่อให้
เกิดคุณภำพชีวิตทีดี
- ให้มีกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรบริหำร
จั ด กำรกำรท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน โดย
สนั บ สนุ น ทั้ งงบประมำณและควำมรู้
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
- สนั บ สนุ น กำรตั้ งร้ ำ นค้ ำ ชุ ม ชนเพื่ อ
เป็นกำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ย วใน
พื้นที่

- จั ด ท ำโครงกำรหรือ กิจกรรมที่ดูแล
เรื่องสุขภำพให้กับประชำชนอย่ำงคล
อบคลุมทุกพื้นที่
- ป้องกันและเฝ้ำระวังและรักษำควำม
ปลอดภัยในชุมชน
- สนั บ สนุ น วัสดุ อุ ป กรณ์ ใ นกำรดูแล
สุขภำพ
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ประเด็นปัญหา
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ
1.2 ปัญหำกำรคัดแยกขยะ/จัดกำรขยะ/เผำขยะ
1.3 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (น้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำกัดเซำะตลิ่ง)
1.4 กำรขำดจิตสำนึกกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม/ตัดไม้ทำลำยป่ำ
1.5 ปัญหำกำรใช้สำรเคมี
1.6 ปัญหำนกพิรำบจำนวนมำก
1.7 ปัญหำขำดแคลนน้ำในฤดูแล้ง แหล่งน้ำตื้นเขิน
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
4.2 แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย
4.3 ปัญหำกำรป้องกันและดูแลควำมปลอดภัย
4.4 ปั ญ หำเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท ำงถนน และควำมปลอดภั ย ทำงแยก
เส้นทำงสัญจร มุมอับสำยตำ
4.5 ปัญหำกลุ่มวัยรุ่น/แหล่งมั่วสุ่ม
๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปั ญ หำด้ ำ นผลผลิ ต ทำงกำรเกษตรตกต่ ำ จ ำหน่ ำ ยไม่ ไ ด้ ร ำคำ
มำตรฐำนของท้องตลำด
1.2 ปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงรำยได้ ข องประชำชนในพื้ น ที่
ประชำชนมีภำระหนี้สิน รำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำย
1.3 ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (ถนน/ไฟฟ้ำ/ประปำ ฯลฯ)
1.4 ถนนภำยในหมู่บ้ำนเป็นหลุมเป็นบ่อ
1.5 น้ำประปำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรอุปโภค บริโภค เนื่องจำก
มีกำรขยำยตัวของคนในพื้นที่ และไม่มีควำมสะอำด
1.6 มี จุ ด เสี่ ย งต่ อ กำรเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บริ เ วณจุ ด ทำงแยกทำงร่ ว ม
เนื่องจำกในบำงจุดยังขำดไฟฟ้ำส่องสว่ำง
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปัญหำขำดแคลนสถำนที่ออกกำลังกำยในชุมชน
2.2 กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของภำครัฐยังไม่ทั่วถึง
2.3 ปัญหำผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้ง
2.4 ปัญหำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ของภำครัฐ ขำดแคลนบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ให้บริกำรประชำชนในพื้นที่
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แหล่งน้ำตำมธรรมชำติขำดกำรดูแลรักษำ
3.2 ประชำชนขำดจิ ต ส ำนึ ก ในกำรดู แ ลรั ก ษำสิ่ ง แวดล้ อ ม
ขำดจิตสำนึกในกำรรับผิดชอบร่วมกันในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ขำดมำตรกำรที่ชัดเจนในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
3.3 มีโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่ ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ในชั้นบรรยำกำศมำก ทำให้เกิดฝุ่นควันในพื้นที่
3.4 ปัญหำขยะมูลฝอยมีปริมำณเพิ่มขึ้น
3.5 ปัญหำลำเหมืองตื้นเขินและมีวัชพืชหนำแน่น
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ ยังพบกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
ในชุมชน
4.2 ปัญหำกำรมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น
4.3 ปั ญ หำขำดเครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ช่ ว ยป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในหมู่บ้ำน
4.4 ปัญหำกำรลักขโมย

ความต้องการของประชาชน
- ส่ งเสริ ม ให้มี กำรอนุ รัก ษ์ ท รัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อลดกำรใช้
สำรเคมี ใ นพื้ น ที่ แ ละส่ ง เสริ ม กำรท ำ
เกษตรปลอดภัย
- รณรงค์ในกำรคัดแยกขยะในชุมชน
- เพิ่มมำตรกำรในด้ำนกำรรักษำควำม
ป ล อด ภั ย ในพื้ น ที่ ให้ ป ร ะ ชำ ชน
มีส่วนร่วมในกำรป้องปรำมและแก้ไข
ปั ญ หำยำเสพติ ด ในพื้ น ที่ ล ดแหล่ ง
มั่วสุมต่ำงๆ
- มี ค วำมต้ อ งกำรหำตลำดเพื่ อ ขำย
สินค้ำทำงกำรเกษตร
- ลดภำระหนี้สินให้กับเกษตรกร
- ปรั บ ปรุ ง เส้ น ทำงและโครงสร้ ำ ง
พื้นฐำนให้คลอบคลุมทุกพื้นที่
- ขยำยระบบประปำให้เพียงพอต่อกำร
อุปโภคบริโภคของคนในชุมชนที่ขยำย
- ต้องกำรไฟส่องสว่ำงบริเวณจุดแยก
ทำงร่วมที่ขำดไฟฟ้ำส่องสว่ำง
- ต้องกำรสถำนที่ออกกำลังกำยให้กับ
คนในชุมชน
- ให้ มี ส วั ดิ ก ำรแก่ ผู้ สู งอำยุ เด็ ก ที่ ถู ก
ทอดทิ้ งอย่ ำ งทั่ ว ถึ งและมี ก ำรบริกำร
ทำงสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ
- มี แ หล่ ง น้ ำส ำรองไว้ เ พื่ อ อุ ป โภค
บริโภคให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
- มีกำรจัดเก็บขยะและบ่อทิ้งขยะที่ได้
มำตรฐำน
- ควบคุมและมีมำตรกำรในกำรปล่อย
ควันพิษออกจำกโรงงำน
- กระตุ้นให้ประชำชนมีจิตสำนึกรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม
- ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติด
อย่ำงเข้มงวดและจริงจัง
- จั ด ระเบี ย บสถำนบริ ก ำรอย่ ำ ง
เป็นระเบียบและเข้มงวด
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ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านเศรษฐกิจ
- มีไฟฟ้ำสำธำรณะอย่ำงทั่วถึง
1.1 ต้นทุนกำรผลิตภำคกำรเกษตรสูง และรำคำผลผลิตตกต่ำ
- ต้องกำรแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
1.2 สภำพอำกำศเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร และ อย่ำงเพียงพอ
ทำให้เกิดศัตรูพืช
- ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ ล ด ส ำ ร เ ค มี ใ น ก ำ ร
1.3 ขำดตลำดกลำงสินค้ำทำงกำรเกษตร
ทำกำรเกษตรทุกระดับ
1.4 ปัญหำขำดแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคทำงกำรเกษตร
- ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรใน
1.5 ประชำชนยังใช้สำรเคมีในกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร
รูปแบบสหกรณ์
1.6 เกษตรกรยังไม่รวมกลุ่ม ทำให้ไม่มีอำนำจในกำรต่อรองเรื่ อ ง
รำคำผลผลิต
1.7 ปัญหำกำรบุกรุกที่ดินทำกิน และขำดเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
1.8 ปั ญ หำกำรคมนำคมในต ำบลไม่ มี ร ถประจ ำทำงวิ่ งผ่ ำ น และ
เส้นทำงคมนำคมเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนไม่มี
1.9 ปัญหำระบบชลประทำนไม่มีประสิทธิภำพ
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- แก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว
2.1 ปัญหำระบบกำรสื่อสำรในหมู่บ้ำนยังไม่สะดวก
- ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
2.2 ปัญหำโรคที่มำกับแรงงำนต่ำงด้ำว
- ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นมีคุณภำพ
2.3 ปัญหำกำรขำดแรงงำนมีฝีมือเฉพำะทำง
ชีวิตที่ดี
2.4 ประชำชนวัยทำงำนออกไปทำงำนต่ำงถิ่น ต้องพึ่งพำแรงงำนต่ำงด้ำว
2.5 ขำดแรงงำนฝีมือคุณภำพ
2.6 กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ที่จัดตั้งขึ้นมำไม่มีควำมเข้มแข็ง
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่ งเสริ ม กำรอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชำติ แ ละ
3.1 ปั ญ หำมลพิ ษ ทำงอำกำศจำกสำรเคมีท ำงกำรเกษตร มลพิษ สิ่ ง แวดล้ อ ม และกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ที่มำจำกรถยนต์
ขยะที่มีมำตรฐำนและยั่งยืน
3.2 ประชำชนขำดจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ - เข้มงวดกวดขันอย่ำงจริงจังในด้ ำ น
สิ่งแวดล้อม
กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ
3.3 ปัญหำขยะมีจำนวนมำก
3.4 ปัญหำหมอกควันในฤดูแล้ง
3.5 กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ
3.6 ขำดแคลนน้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
๔. ด้านความมั่นคง
- แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน
4.1 ปัญหำยำเสพติด
- ดูแลให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยใน
4.2 ปัญหำด้ำนประชำกรแฝงแรงงำนต่ำงด้ำว ทำให้เกิดกำรโจรกรรม ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น อย่ ำ งคลอบคลุ ม
ในพื้นที่
พร้อมทั้งเข้มงวดกับแรงงำนต่ำงด้ำวที่
4.3 ปัญหำควำมปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
ลักลอบเข้ำเมืองอย่ำงต่อเนื่อง
4.4 คนต่ำงด้ำวลักลอบเข้ำเมือง
๑. ด้านเศรษฐกิจ
- ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนให้อยู่ใน
1.1 รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำ รำยได้จะแปรผันตำมรำคำ สภำพดีอย่ำงทั่วถึง
พืชผลทำงกำรเกษตร
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำ
1.2 กำรพัฒนำกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์
กำรเข้ำถึงแหล่งทุนในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ
- หำแหล่งตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร
1.3 โครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้ำ/สัญญำณโทรศัพท์) ทำให้ขำดกำร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
เข้ำถึงข่ำวสำรที่เป็นประโยชนหรือได้รับข่ำวสำรที่ช้ำ ส่งผลให้กำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนเป็นไปอย่ำงยำกลำบำก
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- จั ด หำแหล่ งพลั งงำนทดแทน และ
2.1 กำรเข้ำถึงกำรศึกษำน้อย
ขยำยเขตกำรใช้ ไ ฟฟ้ ำ สั ญ ญำณ
2.2 กำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรของรั ฐ เช่ น ถนน หรื อ สั ญ ญำณโทรศั พ ท์ โทรศัพท์ให้ทั่วถึง
ยังไม่ดีเท่ำที่ควร กำรมำรับบริกำรของรัฐจึงยำกลำบำก เนื่องจำกเส้นทำง - ส่งเสริมกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชน
มีระยะทำงไกล ทำให้เข้ำรับบริกำรของรัฐได้ไม่ครบถ้วน
อย่ำงทั่วถึง
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่ ง เสริ ม กำรปลู ก ป่ ำ และกำรสร้ ำ ง
3.1 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (อุทกภัย, น้ำแล้ง)
แหล่งเก็บกักน้ำขนำดเล็กให้คลอบคลุม
3.2 เกษตรกรขำดแคลนน้ำในกำรทำกำรเกษตร
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3.3 น้ำกัดเซำะตลิ่งขยำยขนำดลำน้ำต่อเนื่องทุก ปี ส่งผลให้พื้น ที่
เกษตรและพื้นที่อยู่อำศัยลดลง
๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.2 ปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำ
1.3 ขำดตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร กำรเข้ำถึงแหล่งทุน
1.4 ขำดเอกสำรสิทธิ์ที่ดินทำกิน
1.6 โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ นกำรเกษตร ดำดล ำเหมื อ งส่ ง น้ ำเพื่ อ
กำรเกษตรมีไม่ทั่วถึง
1.7 ขำดแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บไว้ใช้เพื่อกำรเกษตรแหล่งน้ำเดิ ม
ตื้นเขิน
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 กำรระบำดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่ำงๆ
2.2 ผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบปัญหำทำงสังคมต้องกำรสวัสดิกำร
ขั้นพื้นฐำน
2.3 ปัญหำกำรขำดกำรศึกษำ
2.4 กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ของภำครัฐ
บุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขไม่เพียงพอ
2.5 ปัญหำกำรกู้ยืมเงิน เพื่อนำมำเป็นทุนในกำรประกอบอำชีพ
2.6 ประชำชนในพื้ น ที่ มีรำยได้ต่ำโดยเฉพำะอำชี พ ท ำกำรเกษตร
เนื่องจำกพื้นที่ทำกำรเกษตรมีจำกัด
2.7 ประชำชนได้รับสวัสดิกำรทำงสังคมไม่ทั่วถึง
2.8 ขำดสถำนที่ออกกำลังกำยภำยในหมู่บ้ำนและชุมชน
2.9 ประชำชนไม่ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลสุขภำพของตนเอง
2.10 ปัญหำผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรของรัฐ
2.11 ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรไม่เพียงพอ เช่น ระบบ
ประปำไม่ทั่วถึงทำให้ขำดน้ำสะอำดสำหรับอุปโภคบริโภค และกำรติดตั้ง
ไฟฟ้ำสำธำรณะในหมู่บ้ำนยังไม่ทั่วถึง
2.12 ถนนภำยในหมู่บ้ำนที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่ทั่วถึง
ถนนเชื่อมหมู่บ้ำนชำรุด
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ ปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
3.2 ปัญหำขยะ
3.3 ปัญหำกำรตัดไม้ทำลำยป่ำขำดมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรตัดไม้ทำลำยป่ำที่มีประสิทธิภำพ
3.4 ปัญหำพื้นที่ซ้ำซ้อนของประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่สูง
3.5 แหล่งน้ำตื้นเขิน ขำดกำรบำรุงรักษำ
3.6 ที่ทำกินของเกษตรกรมีจำกัดและลดน้อยลงทำให้รำษฎรบุกรุก
ป่ำสงวนเพื่อใช้เป็นแหล่งทำกิน
3.7 ขำดกำรสำรวจพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมเพื่อปลูกป่ำทดแทน
3.8 ปัญหำน้ำกัดเซำะตลิ่งตำมแม่น้ำ ลำคลอง
3.9 ปั ญ หำกำรใช้ ส ำรเคมี ท ำงกำรเกษตรของเกษตรกร ท ำให้
ทรัพยำกรดินและน้ำเสื่อมโทรม
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหำอำชญำกรรม
4.2 ปัญหำอุบัติเหตุ
4.3 ประชำชนไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิทธิ หน้ำที่ของตนตำม
กฎหมำย
4.4 ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือจำกสำธำรณภัยต่ำงๆ ไม่ทันท่วงที
4.5 ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
4.6 กำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต แก่เด็ก เยำวชน
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ยังไม่ครอบคลุมเท่ำที่ควร

ความต้องการของประชาชน
- มีประกันพืชผลทำงกำรเกษตร
- ต้ อ งกำรให้ ภ ำครั ฐ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
ในกำรประกอบอำชีพ
- พัฒนำชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว
- ส่ ง เ ส ริ ม ต ล ำ ด ข ำ ย สิ น ค้ ำ ทำ ง
กำรเกษตรเพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี ร ำยได้
จำกกำรขำยผลผลิตมำกขึ้น
- จั ด สวั ส ดิก ำรผู้สู งอำยุใ ห้ มำกขึ้นให้
เพียงพอต่อกำรดำรงชีพ
- ส่ งเสริ ม และให้ โ อกำสแก่ เด็ ก และ
เยำวชนที่ ด้ อ ยโอกำสในกำรศึ ก ษำ
กำรรักษำพยำบำล
- แก้ ไ ขปั ญ หำที่ เ กิ ด จำกโรคระบำด
อย่ำงคลอบคลุมทุกพื้นที่
- พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน
ระบบประปำ และขยำยเขตไฟฟ้ำให้
คลอบคลุม

- ป้ อ งกั น กำรบุ ก รุ ก ท ำลำยป่ ำ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
- ป้องกันปัญหำหมอกควันไฟป่ำ
- ส่ ง เสริ ม ในกำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ให้
ประชำชนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

- แก้ไขปัญหำยำเสพติดที่มีในพื้นที่
- ลดกำรเกิดอุบัติเหตุโดยกำรปรับปรุง
เส้นทำงจรำจรให้ได้มำตรฐำน
- ให้กำรช่วยเหลือประชำชนในพื้ น ที่
ที่ประสบภัยในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
- สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต แก่
เด็ ก เยำวชน ผู้ สู งอำยุ ผู้ พิ ก ำรอย่ำง
ทั่วถึง
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12. อาเภอเชียงดาว ๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปั ญ หำด้ ำ นกำรขำดแคลนตลำดสิ น ค้ ำ กลำงและรำคำพื ชผล
ทำงกำรเกษตรตกต่ำ
1.2 กำรรวมกลุ่ ม ของวิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชนไม่ ยั่ ง ยื น ขำดตลำดรองรั บ
ผลผลิตของชุมชน
1.3 ปัญหำกำรว่ำงงำน เนื่องจำกผลกระทบโรคติดเชื้อโควิด 2019
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปัญหำสุขภำพของคนในชุมชน เพื่อสุขภำพที่ดีและกำรมีชีวิตที่
ยั่งยืนของประชำชน
2.2 ปัญหำผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และกำรผู้พิกำรไม่มีผู้ดูแล
2.3 ปัญหำด้ำนสุขภำพและกำรอนำมัยของประชำชนยังอยู่ในเกณฑ์
ไม่ได้มำตรฐำน
2.4 ประชำชนบำงส่วนยังไม่เข้ำใจในกำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำจึงทำให้
กำรพัฒนำเป็นไปในรูปแบบเฉพำะกลุ่ม
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหำทัศนียภำพทรุดโทรม ขำดกำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำให้ดีขึ้น
3.2 ปัญหำปริมำณ กำรกำจัดขยะในพื้นที่ชุมชน และกำรเผำพื้นที่
กำรเกษตร
3.3 ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในฤดูกำรเกษตรเแหล่งน้ำกำรเกษตร
ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง และแหล่งน้ำประปำมีไม่เพียงพอกับประชำกร
3.4 ปัญหำบุกรุกป่ำสงวน ต้นน้ำลำธำรและที่สำธำรณะประโยชน์
3.5 ปัญหำกำรพังทลำยของดินริมฝั่งแม่น้ำปิงมีอัตรำสูง
3.6 ปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติ "วำตภัย"
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปั ญ หำพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ กำรมั่ ว สุ ม และยุ่ ง เกี่ ย วกั บ อำชญำกรรม
ยำเสพติด
4.2 ปั ญ หำควำมปลอดภั ย ของประชำชนในหมู่ บ้ ำ น ประชำชน
ต้องกำรควำมช่วยเหลื ออย่ำ งทั นท่ วงที เมื่อเกิดเหตุอันตรำยขึ้น เช่น
อัคคีภัย
4.3 ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวในพื้นที่ จำนวนมำก เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
กำรเกิดปัญหำอำชญำกรรมอื่นๆในพื้นที่
13. อาเภอสันกาแพง ๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ถนนสำยหลักชำรุดเสียหำย
๑.๒ ไม่มีแหล่งเงินลงทุนในกำรทำกิจกำรและประกอบอำชีพ
๑.๓ ประชำชนต้ อ งกำรเพิ่ ม ผลผลิ ต ทำงกำรเกษตรและเพิ่ ม รำคำ
ผลผลิตเนื่องจำกรำคำสินค้ำทำงกำรเกษตรตกต่ำ
๑.๔ ขำดกำรส่งเสริมทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวหรือกิจกรรม
ภำยในตำบล
๑.5 ประชำชนมีควำมยำกจน มีภำระหนี้สินจำนวนมำก เนื่องจำกยัง
ขำดกำรวำงแผนกำรประกอบอำชีพที่ดี
1.6 ขำดอำชีพเสริมนอกฤดูกำรทำกำรเกษตร ไม่มีอำชีพที่แน่นอน
เกิดกำรว่ำงงำนของประชำชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว
๑.7 กำรขำดกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชีพ
๑.8 สถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ในพื้นที่ยั งไม่ได้ รับกำรพั ฒ นำ
หรือปรับปรุงให้เป็นที่รู้จัก
1.9 ไม่มีแหล่งรองรับสินค้ำจำกกำรผลิตของชุมชน
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหำน้ำท่วมขัง น้ำระบำยไม่ทัน
๒.๒ ขำดแคลนครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยให้กับประชำชน
ในพื้นที่
๒.๓ ปัญหำกำรขำดกำรศึกษำ

ความต้องการของประชาชน
- พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ ด้ำน
สำธำรณูปโภค ถนน ไฟฟ้ำ น้ำประปำ
- แก้ ไ ขปั ญ หำให้ กั บ บุ ค คลที่ ว่ ำ งงำน
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด
- จัดตั้ง หำตลำดสินค้ำกำรเกษตรให้
อย่ำงยั่งยืน
- จัดให้มีสวัดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ เด็กที่ถูก
ทอดทิ้ งอย่ ำ งทั่ ว ถึ งและมี ก ำรบริกำร
ทำงสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ
และประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมพัฒนำ
ชุมชนของตนเอง

- ป้ อ งกั น กำรบุ ก รุ ก ท ำลำยป่ ำ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
- ป้องกันปัญหำหมอกควันไฟป่ำ
- ส่ ง เสริ ม ในกำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ให้
ประชำชนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

- ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติด
อย่ำงเข้มงวดและจริงจัง
- จั ด ระเบี ย บสถำนบริ ก ำรอย่ ำ งเป็น
ระเบียบและเข้มงวด

- พัฒนำเส้นทำงในกำรสัญจร ที่สะดวก
ถนนที่มีควำมปลอดภัย ไม่เป็นหลุมบ่อ
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรขนส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ประกอบกับส่งเสริ ม
กำรท่องเที่ยว
- สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม อำชี พ ให้ กั บ
กลุ่มเกษตรกรนอกเวลำเก็บเกี่ยวเพื่อ
แก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน และมีรำยได้
ที่ไม่แน่นอน

- พัฒนำสถำนที่ด้ำนสำธำรณสุขของ
ตำบล
- พั ฒ นำสถำนที่ แ ละอุ ป กรณ์สำหรับ
ออกกำลังกำยประจำหมู่บ้ำน
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๒.๔ ปัญหำกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
2.5 ประชำชนขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรป้องกันโรคระบำดต่ำงๆ
๒.6 เด็กและเยำวชนส่วนมำกขำดจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
2.7 ปัญหำควำมยำกจนและคุณภำพชีวิต
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหำหมอกควัน
๓.๒ วัชพืชในลำน้ำ/ผักตบชวำในแหล่งน้ำหนำแน่นขึ้น
๓.3 ปัญหำขำดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง สำหรับกำรเกษตร อุปโภค/
บริโภค
๓.4 ปัญหำมลพิษที่เกิดจำกกำรประกอบอำชีพ
๓.5 ขำดกำรบริหำรกำรจัดกำรน้ำที่ดี เนื่องจำกในฤดูน้ำหลำกจะเกิด
น้ำท่วมเสมอ และในฤดูแล้งจะประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ำอย่ำงรุนแรง
3.6 มีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหำขยะ น้ำเสีย มลภำวะทำง
อำกำศ รวมถึงกำรบุรุกที่ดินของรัฐ
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ขำดควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.๒ ปัญหำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
๔.๓ แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย
14. อาเภอสะเมิง
๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 กำรคมนำคมไม่สะดวกปลอดภัย เนื่องจำกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
สร้ำงควำมลำบำกในกำรเดินทำงแก่ประชำชนผู้ใช้เส้นทำง และสะพำน
1.2 แหล่ ง น้ ำเพื่ อ กำรอุ ป โภค บริ โ ภค และใช้ ใ นกำรกำรเกษตร
ไม่เพียงพอ
1.3 กำรขยำยตั ว ของประชำกร/หมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชน ท ำให้ มี ไ ฟฟ้ ำ
ไม่เพียงพอ
1.4 ประชำชนในพื้น ที่ ทำกำรเกษตรเป็ นส่ว นมำก และไม่ มีตลำด
รองรับกำรจำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรได้
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีไม่เพียงพอ
2.2 ไม่มีสถำนที่ในกำรออกกำลังกำย
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหำน้ำกัดเซำะแนวตลิ่ง
3.2 ชำวบ้ำนไม่มีเอกสำรสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยและที่ดินทำกิน
3.3 ในช่วงฤดูแล้งปริมำณน้ำในแหล่งน้ำทั้ง ลำห้วย หนอง บึงต่ำงๆ
จะแห้ง ไม่มีน้ำใช้ในกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ และในช่วงฤดูฝนบริเวณ
ที่เป็นพื้นที่สูงมีควำมลำดชันเวลำฝนตกหนักจะเกิดน้ำป่ำไหลหลำกลงสู่
ล ำห้ ว ยและแหล่งน้ำ เกิ ด น้ ำท่ว มฉั บพลัน ทำให้พื้ นที่ ก ำรเกษตรได้รับ
ควำมเสียหำย
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหำอำชญำกรรม
4.2 ปัญหำยำเสพติด
15. อาเภอดอยหล่อ 1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำ และผันผวนไม่แน่นอน
1.2 ปัญหำถนนชำรุดจำกกำรใช้งำน
1.3 ปัญหำขำดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
1.4 ปัญหำน้ำท่วมขัง
1.5 ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน(แหล่งน้ำ/ถนน)
1.6 ปัญหำหนี้สิน ขำดแคลนเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ
1.7 ขำดกำรส่ ง เสริ ม ผลิ ต สิ น ค้ ำ ภำยในชุ ม ชน หรื อ OTOP
กำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพ

ความต้องการของประชาชน
- สนั บ สนุ น ครุ ภั ณ ฑ์ ใ นกำรบรรเทำ
สำธำรณภัยและเกิดภำวะโรคระบำดต่ำงๆ
- ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กและเยำวชน
ในกำรเสริมสร้ำงจริยธรรม
- กำรป้องกันและแก้ไขหมอกควันไฟป่ำ
- กำรพั ฒ นำระบบน้ ำและกำรสร้ ำ ง
อ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็ก
- กำรแก้ ไ ขปั ญ หำมลพิ ษ ในพื้ น ที่ ซึ่ ง
มำจำกกำรประกอบอำชีพต่ำงๆ
- กำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมในฤดูน้ำหลำก
และปัญหำน้ำขำดแคลนในฤดูแล้ง

- แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน
- บริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวทำงำน
ผิดกฎหมำย
- ปรับปรุงและพัฒนำเส้นทำงคมนำคม
ภำยในพื้นที่ให้มีควำมสะดวกมำกขึ้น
- พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและแหล่ง
ท่องเที่ยว
- พัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
ให้ มี คุ ณ ภำพ เพิ่ ม มู ล ค่ ำ และเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำในสั งคมเพื่ อ ให้
ทุกกลุ่ม เข้ำถึ งกำรบริกำรของรัฐ เพื่ อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขี้น
- สร้ำงเขื่อนกั้นน้ำเซำะตลิ่งพัง
- แก้ไขปัญหำให้กับประชำชนในพื้นที่
ที่ขำดเอกสำรสิทธิในที่ดินทำกิน
- ยกระดับควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
- สร้ำงฝำยเพื่อเก็บกักน้ำตลอดเส้นทำง
น้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค
- บูรณำกำรหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง
เ พื่ อ แ ก้ ไ ขปั ญ ห ำ ย ำ เ ส พติ ด แ ล ะ
อำชญำกรรมในพื้นที่
- กำรแก้ ไ ขปั ญ หำรำคำผลผลิ ต ทำง
กำรเกษตรตกต่ำ
- กำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อทำกำรเกษตร
-กำรปรั บ ปรุ งเส้น ทำงที่ ชำรุดเพื่อให้
เป็ น เส้ น ทำงขนส่ ง ผลผลิ ต ได้ อ ย่ ำ ง
มีประสิทธิภำพ
- กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของเกษตรกร
และขำดแคลนเงินลงทุนในกำรประกอบ
อำชีพ
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16. อาเภอสันทราย

ประเด็นปัญหา
1.8 ขำดทักษะในกำรประกอบอำชีพ
1.9 สภำพถนนขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็น ถนนลูกรัง เป็นหลุม
เป็นบ่อ
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปัญหำกำรว่ำงงำนของภำคประชำชน
2.2 ขำดศักยภำพในกำรรวมกลุ่มอำชีพในชุมชน
2.3 ปัญหำกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ
2.4 ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ขำดรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ (รอเพียง
สวัสดิกำรจำกภำครัฐ)
2.5 ปัญหำด้ำนกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ของภำครัฐ
2.6 ปัญหำด้ำนกำรเทคโนโลยีเพื่อสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
2.7 สุขภำพของประชำชนในพื้นที่ โรคไข้เลือดออก โรคควำมดัน
โรคเบำหวำน
2.8 ไฟฟ้ ำ สำธำรณะ ส่ อ งสว่ ำ งบริเ วณถนนสำยหลักและสำยรอง
ไม่เพียงพอ
2.9 ขำดกำรส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
2.10 ประชำชนในพื้นที่ขำดพื้นที่ในกำรออกกำลังกำย เล่นกีฬำ และ
กำรนันทนำกำรต่ำงๆ
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ กำรเผำเศษใบไม้ กำรเผำขยะ
3.2 ปัญหำภัยแล้ง
3.3 ปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
3.4 ปัญหำกำรลักลอบทิ้งขยะ กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพื้นที่
3.5 ปัญหำมลภำวะทำงอำกำศ
3.7 ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
3.8 กำรกัดเซำะพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำขำน
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ที่ต้องร่วมบูรณำกำรทุกภำคส่วน
4.2 ปัญหำด้ำนกำรติดตั้งกล้อง CCTV ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

ความต้องการของประชาชน
- สนับสนุนและส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ
ชุ ม ช น แ ล ะ พั ฒ น ำ ฝี มื อ ใ น ก ำ ร
ประกอบกำร
- กำรส่งเสริมกำรพัฒนำสถำนที่ออก
กำลังกำยและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่
- ส นั บ ส นุ น ก ำ ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ ำ ยุ
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ข ำดรำยได้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
สวัสดิกำรจำกรัฐอย่ำงทั่วถึง
- กำรแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำนในพื้นที่
- กำรขยำยเขตไฟฟ้ ำ สำธำรณะให้
เพี ย งพอเพื่ อ ควำมปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่

- กำรจั ด หำและพั ฒ นำแหล่ งน้ ำเพื่อ
กำรเกษตร
- กำรแก้ ไ ขปั ญ หำมลภำวะทั้ ง ทำง
อำกำศ ขยะมูลฝอย
- กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งและขำดแคลน
แหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
- กำรจัดทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง

- แก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยบูรณำกำร
ทุ ก ภำคส่ ว น รวมทั้ งกำรติ ด ตั้ งกล้ อ ง
CCTV ให้ ทั่ ว ถึ งทุ ก พื้ น ที่ ป้ อ งกั น กำร
ก่ออำชญำกรรมทุกรูปแบบ
๑. ด้านเศรษฐกิจ
- แก้ไขปัญหำผลผลิตตกต่ำพร้อมทั้งให้
1.1 ปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร ตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร
กำรสนับสนุนแหล่งเงินทุน
1.2 กำรเข้ำถึงแหล่งทุน,โครงสร้ำงพื้นฐำน (ถนน/แหล่งน้ำ/ไฟฟ้ำ)
- แก้ไขปัญหำในกำรมีเอกสำรสิทธิใน
1.3 ขำดเอกสำรสิทธิ์ที่ดินทำกิน
ที่ดินทำกิน
- ป รั บ ป รุ งเ ส้ นทำ งค ม นำ ค ม ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้
2.1 ปัญหำกำรขำดกำรศึกษำ
ชุมชน
2.2 ปัญหำกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรบริหำรทำงกำรแพทย์ของ - ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง
ภำครัฐ
- ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ด้ อ ยโอกำสได้ อ ย่ ำ ง
2.3 ปัญหำผู้สูงอำยุ/ ผู้พิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรของรัฐ
ครอบคลุม
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ต้ องกำ ร ฝ ำ ย ชะ ล อน้ ำ ส ำหรั บ
3.1 ปัญหำหมอกควัน และไฟป่ำ
ทำกำรเกษตร
3.2 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (น้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำกัดเซำะตลิ่ง)
- แก้ไขปัญหำมลพิษทำงอำกำศอย่ำง
3.3 ปัญหำขยะ
ยั่งยืน
3.4 ปัญหำกำรตัดไม้ทำลำยป่ำ
3.5 ปัญหำพื้นที่ซ้ำซ้อนของประชำชนที่อำศัยในพื้นที่สูง
๔. ด้านความมั่นคง
- แก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ติดตั้ง
4.1 ปัญหำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
กล้อง CCTV ในจุดที่เสี่ยงของหมู่บ้ำน
4.2 ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย อำชญำกรรม กำรลักลอบ - เร่งดำเนินกำรตรวจสอบแรงงำนต่ำง
เข้ำเมือง และควำมมั่นคงชำยแดน
ด้ำวที่เข้ำเมืองแบบผิดกฎหมำย

128
อาเภอ
17. อาเภอหางดง

18. อาเภอเมือง
เชียงใหม่

ประเด็นปัญหา

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กำรคมนำคมในหมู่บ้ำนไม่สะดวกถนนในหมู่บ้ำนเป็นถนนลูกรัง
มีหลุมบ่อชำรุด
1.2 ปัญหำขำดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคน้ำประปำ แหล่งน้ำสำธำรณะ
บ่อน้ำบำดำลไม่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำนและทำกำรเกษตร
1.3 ปัญหำด้ำนไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ด้ำนกำรเกษตร รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำ
2.2 ปัญหำรำยได้ของประชำชนในหมู่บ้ำนน้อยกว่ำค่ำครองชี พใน
ปัจจุบัน เนื่องจำกเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรดำเนินชีวิต ประชำชนมีหนี้สิน
ว่ำงงำนมีควำมต้องกำรสร้ำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้
3. ด้านสังคมและคุณภาพ
3.1 เด็กและเยำวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3.2 ปัญหำประชำชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
3.3 ปัญหำประชำชนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพและไม่ดูแล
สุขภำพตนเอง
3.4 ประชำชนป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้แก่ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง
และมะเร็ง ฯลฯ
3.5 ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสอยู่บ้ำนคนเดียวไม่มีคนดูแล
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ปัญหำปริมำณ กำรกำจัดขยะในพื้นที่ชุมชน และกำรเผำพื้นที่
กำรเกษตร
4.3 ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในฤดูกำรเกษตรแหล่งน้ำกำรเกษตร
ไม่เพียงพอในฤดูแล้งและแหล่งน้ำประปำมีไม่เพียงพอกับประชำกร
4.4 ปัญหำน้ำกัดเซำะตลิ่งน้ำกัดเซำะตลิ่งลำน้ำขำน
4.5 ปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติ "วำตภัย"
5. ด้านความมั่นคง
5.1 ปั ญ หำพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ กำรมั่ ว สุ ม และยุ่ ง เกี่ ย วกั บ อำชญำกรรม
ยำเสพติด
5.2 ปัญหำควำมปลอดภัยของประชำชนในหมู่บ้ำนประชำชนต้องกำร
ควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุอันตรำยขึ้น เช่น อัคคีภัย
5.3 เกิดอุบัติทำงถนนในช่วงเทศกำลสำคัญ
๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ในกำรอุปโภคและบริโภคที่ส่งผลต่อ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร
1.2 ปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรรำคำตกต่ำ ไม่มีควำมแน่นอน
ส่งผลให้เกษตรกรมีหนี้สิน
1.3 ปัญหำกำรว่ำงงำน ค่ำครองชีพของประชำชนเพิ่มสูงขึ้น
1.4 ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและขำดกำรพัฒนำทักษะของแรงงำน
1.5 ปัญหำขำดกำรศึกษำ วิจัยควำมต้องกำรของตลำดสิน ค้ ำ ทำง
กำรเกษตร OTOP ในปัจจุบัน
1.6 ปั ญ หำกำรขำดเอกสำรสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ท ำกิ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย สถำนที่
ประกอบกิจกำรค้ำขำย
1.7 ปัญหำกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนและผู้ประกอบกำร
ต่ำงๆ SMEs อย่ำงทั่วถึง
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปั ญ หำกำรเพิ่ ม ขึ้ น ของอบำยมุ ข ในพื้ น ที่ อำทิ ยำเสพติ ด
กำรพนั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อำชญำกรรมต่ ำ งๆ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

ความต้องการของประชาชน
- ปรับปรุงเส้นทำงกำรจรำจรในพื้นที่
หมู่ บ้ ำ นชุ ม ชนให้ อ ยู่ ใ นสภำพที่ ดี
กำรคมนำคมสะดวก
- แก้ ไ ขปั ญ หำไฟฟ้ ำ ส่ อ งสว่ ำ งในจุ ด
เสี่ยงที่สำธำรณะต่ำงๆ
- แก้ ไ ขปั ญ หำน้ ำขำดแคลนในกำร
อุปโภคบริโภค
- ฝึกอบรมในให้ควำมรู้ในกำรประกอบ
อำชีพให้ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อ
กำรดำรงชีพ
- แก้ไขปัญหำรำคำผลผลิตตกต่ำ
- รณรงค์และให้ควำมรู้แก่กลุ่มเยำวชน
ที่อยู่ในสภำวะไม่พร้อมในกำรตั้งครรภ์
- แก้ ไ ขปั ญ หำทำงด้ ำ นสำธำรณสุ ข
ในกำรจัดกำรโรคระบำดให้ครอบคลุม
ทุ ก พื้ น ที่ แ ละกำรออกตรวจสุ ข ภำพ
ประชำชนให้ทั่วถึง
- ต้องกำรแหล่งน้ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอ
- กำรจัดกำรขยะชุมชนอย่ำงเป็นระบบ
และเรียบร้อย
- เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่ำงๆ หน่วยงำน
ของรัฐเข้ำช่วยเหลือให้ทันท่วงทีและ
เพียงพอในกำรยังชีพ
- ต้องกำรให้แก้ไขปัญหำยำเสพติด
- เมื่อเกิดภัยพิบัติ หน่วยงำนรำชกำร
เข้ำมำแก้ไขปัญหำให้ทันท่วงที
- ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกำล โดยมี มำตรกำรร่ว มกันของ
หน่วยงำนรำชกำร
- พัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำ กำรบริกำร
และกำรท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภำพ
- พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ส ำ ธ ำ ร ณู ป โ ภ ค
สำธำรณูปกำร กำรจรำจร กำรคมนำคม
ขนส่ง ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
- กระจำยรำยได้ ใ ห้ กั บ ประชำชน
ทุกพื้นที่ และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
อย่ำงยั่งยืน

- พัฒนำสื่อสำรสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่ อ เป็ น กำรสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำ
ในด้ำนอื่นๆ
- ลดอบำยมุขในพื้นที่และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดให้ได้แบบยั่งยืน
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ประเด็นปัญหา
2.2 ปั ญ หำจำกกำรสื่ อ สำรเทคโนโลยี ที่ เ ข้ ำ มำมี บ ทบำทต่ อ กำร
ใช้ชีวิตประจำวันของประชำชน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ค่ำนิยม
รวมไปถึงจำรีตและประเพณีของท้องถิ่นนั้นค่อยๆ ถูกลบเลือนหำยไป
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
3.2 ปัญหำกำรกำจัดขยะที่ไม่มีประสิทธิภำพ
3.3 ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ
3.4 ปัญหำกำรลักลอบตัดไม้ทำลำยป่ำของประชำชนและนำยทุน
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
4.2 ปัญหำควำมขัดแย้งของประชำชนในพื้นที่
4.3 ปัญหำควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
4.4 ปัญหำประชำกรแฝงเนื่องจำกจังหวัดเชียงใหม่มีประชำกรแฝง
จำนวนมำก ส่งผลให้เกิดอำชญำกรรมกำรลักขโมย เป็นต้น ส่งผลให้เกิด
ควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
4.5 ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำอยู่ในพื้นที่อย่ำงผิดกฎหมำย
๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 กำรคมนำคมในหมู่บ้ำนไม่สะดวก ถนนในหมู่บ้ำนเป็นถนนลูกรัง
มีหลุมบ่อ ชำรุด
1.2 ปัญหำขำดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคน้ำประปำ แหล่งน้ำสำธำรณะ
ไม่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำนและทำกำรเกษตร
1.3 ปัญหำด้ำนไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ สำยหลัก สำยรอง และ
กำรเกษตร
1.4 ปัญหำกำรระบำยน้ำ ทำให้เกิดน้ำขัง
1.5 ปัญหำควำมปลอดภัยในชุมชน
1.6 ปัญหำรำยได้ของประชำชนในหมู่บ้ำนน้อยกว่ำค่ำครองชีพใน
ปัจจุบัน เนื่องจำกเศรษฐกิจ ส่งผลต่อกำรดำเนินชีวิต ประชำชนมีหนี้สิน
ว่ำงงำน มีควำมต้องกำรสร้ำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้
1.7 หนี้สินและค่ำใช้จ่ำยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ขำดสถำนที่ออกกำลังกำย/กิจกรรม และขำดอุปกรณ์กีฬำ
2.2 ไม่มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน
2.3 พ่อ-แม่ขำดทุนส่งเสริมกำรศึกษำแก่ บุตร/เด็กเรียนดีแต่ยำกจน
2.4 ปัญหำสุขภำพของคนในชุมชน เพื่อสุขภำพที่ดีและกำรมีชีวิต
ที่ยั่งยืนของประชำชน
2.5 ปัญหำผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และกำรผู้พิกำรในหมู่บ้ำนบำงรำย
ไม่มีผู้ดู
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ไม่มีกำรบริหำรจัดกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม
3.2 ป่ำไม้ถูกทำลำย
3.3 พื้นที่สำธำรณะถูกบุกรุกและไม่ได้ใช้ประโยชน์
3.4 ปัญหำปริมำณ กำรกำจัดขยะในพื้นที่ชุมชนและกำรเผำพื้นที่
กำรเกษตร
3.5 ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในฤดูกำรเกษตรแหล่งน้ำกำรเกษตร
ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง และแหล่งน้ำประปำมีไม่เพียงพอกับประชำกร
3.6 มี ก ำรลั ก ลอบตั ด ไม้ ท ำลำยป่ ำ ลั ก ลอบเผำป่ ำ ท ำให้ พื้ น ที่ ป่ ำ
บำงส่วนเสื่อมโทรม ขำดควำมชุ่มชื้น และเกิดกำรพังทลำยของหน้ำดิน
3.7 เกิดปัญหำไฟป่ำและหมอกควันในฤดูแล้ง

ความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
- แก้ไขปัญหำมลพิษ น้ำเสีย ขยะ
- ป้องกันกำรบุกรุกที่สำธำรณะสมบัติ
และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพื้นที่อย่ำงเหมำะสม
- เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
- ลดกำรแพร่ ร ะบำดของยำเสพติ ด
ในพื้นที่

- ต้ อ ง ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง เ ส้ น ท ำ ง ใ ห้
ครอบคลุ ม ในพื้ น ทุ ก พื้ น ที่ เ พื่ อ ให้
สำมำรถใช้กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- แก้ ไ ขปั ญ หำกำรขำดแคลนน้ ำ
โดยกำรพัฒนำแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อ
กำรทำกำรเกษตร
- ต้ อ งกำรขยำยไฟฟ้ ำ ส่อ งสว่ ำงถนน
สำยธำรณะที่เป็นทั้งถนนสำยหลัก
- พั ฒ นำส่ ง เสริ ม กำรท ำกำรเกษตร
แนวใหม่ และกำรเลี้ยงสัตว์ ลดภำระ
ห นี้ สิ น เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย
ในครัวเรือน
- สนับสนุนอำชีพและเงินทุนสำหรับสตรี
- สถำนที่ออกกำลังกำยและสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬำให้กับชุมชน
- สร้ ำ งศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชนเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภำพในทักษะกำรเรียนรู้

- ส่ งเสริ ม ให้มี กำรอนุ รัก ษ์ ท รัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันกำรลักลอบตัดไม้ทำลำยป่ำ
อย่ำงเข้มงวด และส่งเสริมรักษำพื้นที่
ป่ำเสื่อมโทรมให้มีสภำพที่ดีขึ้น
- พั ฒ นำแหล่ ง น้ ำเพื่ อ กำรอุ ป โภค
บริโภคเพื่อให้เพียงพอ
- แก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ/กำรทำ
แนวกันไฟ เพื่อป้องกันหมอกควัน
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ความต้องการของประชาชน
๔. ด้านความมั่นคง
- เพิ่ ม มำตรกำรในกำรรั ก ษำควำม
4.1 ประชำชนไม่ให้ควำมสำคัญในกำรร่วมประชุมและกิจกรรมหมู่บ้ำน ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
4.2 กำรกระท ำผิ ด ทำงกฎหมำย คดี ย ำเสพติ ด ทั้ งผู้ ค้ ำ และผู้ เ สพ ประชำชนและตรวจตรำแหล่งมั่ ว สุ ม
กำรลักลอบเล่นกำรพนัน
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
4.3 ปั ญ หำพื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ กำรมั่ ว สุ ม และยุ่ ง เกี่ ย วกั บ อำชญำกรรม - รณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ยำเสพติด
ในชุมชนให้ควำมร่วมมือต่อหน่วยงำน
4.4 ปัญหำควำมปลอดภัยของประชำชนในหมู่บ้ำน ประชำชนต้องกำร ของทำงรำชกำร
ควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุอันตรำยขึ้น เช่น อัคคีภัย
20. อาเภอเวียงแหง ๑. ด้านเศรษฐกิจ
- พั ฒ นำ แ ห ล่ งน้ ำ โ ด ย กำ ร ส ร้ ำ ง
1.1 ไม่ มี อ่ ำ งเก็บ น้ำ เขื่ อ นขนำดใหญ่ หรื อ พื้ น ที่ แหล่งต้นน้ ำต่ำงๆ อ่ำงเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำเพื่อใช้
ในพื้นที่
ในกำรอุปโภคบริโภคได้อย่ำงเพียงพอ
1.2 ไม่มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเข้ำพื้นที่บ้ำนเรือนหรือพื้นที่ทำกำรเกษตร - ต้ อ งกำรขยำยเขตไฟฟ้ ำ ให้ เ ข้ ำ ถึ ง
ของประชำชน
พื้ น ที่ ก ำรเกษตรของทุ ก ชุ ม ชนเพื่ อ
1.3 ปัญหำรำคำพืชผลตกต่ำ
แก้ไขปัญหำกำรใช้ไฟฟ้ำให้กับเกษตรกร
1.4 หน่วยงำนของรัฐเจ้ำของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอนุญำตให้หน่ วยงำน - สนั บ สนุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น รวมถึ งกำร
ที่มีงบประมำณสำมำรถเข้ำดำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน ประกันรำคำสินค้ำทำงกำรเกษตร
รำงระบำยน้ำ สะพำน ฯลฯ ได้โดยไม่ผิดกฎหมำย
- ต้ องกำ ร ให้ รั ฐมี กำร สนั บ สนุ น
กระบวนกำรผลิต รวมทั้งกำรประกัน
ร ำ ค ำ ผ ล ผ ลิ ต ท ำ ง ก ำ ร เ ก ษ ต ร
กำรช่วยเหลือต้นทุนในกำรผลิต ฯลฯ
- ต้ อ งกำรให้ รั ฐ ด ำเนิ น กำรกั น พื้ น ที่
ออกห นั ง สื อรั บ รองกำรใช้ พื้ น ที่
ออกเอกสำรสิทธิ์ในพื้นที่ที่ประชำชน
มีสิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์ โดยหน่วยงำนของ
รัฐเป็นหน่วยงำนดำเนินกำรโดยไม่ต้อง
ให้ประชำชนยื่นเรื่องร้องขอ
- ต้ อ งกำรให้ ส ถำบั น กำรเงิ น ให้ ก ำร
ช่วยเหลือสินเชื่อระยะยำว ให้สินเชื่อ
แบบลดต้นลดดอก หรือพักชำระหนี้ใน
ห้วงที่เกิดวิกฤตเหตุสำธำรณภัยต่ำงๆ
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- แก้ไขปัญหำหนี้สินให้กับเกษตรกรทั้ง
2.1 ไม่มีกองทุนสถำบันกำรเงินช่วยเหลือแก้ปัญหำหนี้ครัวเรือนโดย ในระยะสั้นและระยะยำว
เร่งด่วน
- ให้ ก ำรสำธำรณสุ ข และกำรศึ ก ษำ
2.2 ต้ อ งกำรให้ โ รงพยำบำลของรั ฐ ด ำเนิ น กำรตรวจติ ด ตำมกำร เป็นไปอย่ำงทั่วถึงทุกพื้นที่โดยใช้กำร
รักษำพยำบำลและกำรบริกำรอื่น โดยใช้กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบ สื่อสำรและเทคโนโลยีมำใช้ร่วมอย่ำง
อินเตอร์เน็ต เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ
มีประสิทธิภำพ
2.3 ต้องกำรให้สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เปิดใช้ระบบกำรศึกษำผ่ำน
ระบบอินเตอร์เน็ต ทุกสำขำอำชีพ เพื่อให้อยู่ที่ไหนก็สำมำรถเรียนได้
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ให้ประชำชนเจ้ำของที่ดินมีเอกสำร
3.1 หน่วยงำนป่ำไม้ รับรองกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้กับประชำชน สิทธิในที่ดินของตนเอง
เพื่อลดข้อพิพำทระหว่ำงประชำชนกับหน่วยงำนของรัฐ
- มี ร ะบบกำรก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย
3.2 ต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐ จัดสรรสถำนที่คัดแยกและสถำนที่ อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
- แก้ ปั ญ หำหมอกควั น ไฟป่ ำ แบบ
3.3 จัดสรรงบประมำณให้กับท้องถิ่น และชุมชนในกำรป้องกันและ บู ร ณำกำรร่ ว มกั น และสนั บ สนุ น
แก้ ไ ขปั ญ หำหมอกควัน ไฟป่ ำ โดยให้ ส ำมำรถเบิ ก จ่ ำยได้ทั น ช่ ว งเวลำ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำรให้ ทั น
สถำนกำรณ์ไฟป่ำ
ช่ ว งเวลำในสถำณกำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
3.4 ต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐเตรียมควำมพร้อมในเรื่องแผนกำร พร้อมทั้งให้กำรช่วยเหลือประชำชนที่
ปฏิบัติงำนให้กำรช่วยเหลือ บุคลำกรและงบประมำณให้เพียงพอต่อเหตุ ประสบภัยพิบัติอย่ำงทันท่วงที
สำธำรณภัยตลอดทั้งปี
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ความต้องการของประชาชน
๔. ด้านความมั่นคง
- แก้ไขปัญหำกำรระบำดของยำเสพติด
4.1 ต้องกำรสิทธิเสรีภำพ ควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียม
และลดแหล่งอบำยมุขแก่เยำวชนแบบ
4.2 สนับสนุนงบประมำณให้กับเยำวชน ผ่ำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ยั่งยืน
ให้ เ ยำวชนรวมกลุ่ ม เสนอโครงกำรที่ เ ป็ น ประโยชน์ โดยเยำวชนเป็ น - ลดควำมเหลื่อมล้ำในด้ำนต่ำงๆ ของ
เจ้ำของโครงกำรและสร้ำงเครือข่ำยชุมชนดูแลกันเอง เพื่อป้องกันปัญหำ ประชำชนในพื้นที่
ในชุมชนอย่ำงยั่งยืน
21.อาเภอสันป่าตอง ๑. ด้านเศรษฐกิจ
- สนับสนุนเทคโนโลยีลดต้นทุนกำรผลิต
1.1 ปั ญ หำรำคำสิ น ค้ ำ เกษตรตกต่ ำ ไม่ มี ต ลำดรองรั บ สิ น ค้ ำ ทำง - สนับสนุนควำมรู้ทำงวิชำกำรกำรเกษตร
กำรเกษตร
- จั ด หำแหล่ ง กระจำยสิ น ค้ ำ ทำง
1.2 ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (ถนน/แหล่งน้ำ/ไฟฟ้ำ) สภำพถนน กำรเกษตร
เป็นหลุม เป็นบ่อ เนื่องจำกกำรใช้งำนและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ทำให้ - สร้ำงควำมเข็มแข็งและควำมสำมำรถ
กำรเดินทำงสัญจรเพื่อขนส่งพืชผลทำงเศรษฐกิจ ลำบำก ไม่ปลอดภัย ในกำรแข่งขันทำงกำรตลำด
และกำรขยำยเขตไฟฟ้ำยังไม่เพียงพอ
- สนับสนุนกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่
1.3 ปัญหำกำรขำดแคลนแหล่งน้ำประปำในกำรอุปโภค บริโภค และ มีคุณภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
แหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
- ปรับปรุงทำงคมนำคมเพื่อใช้ในกำร
1.4 ปั ญ หำกำรระบำยน้ ำไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพท ำให้ เ กิ ด น้ ำท่ ว มขั ง ขนส่ ง สิ น ค้ ำ ทำงกำรเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม
ในหมู่บ้ำน
มูลค่ำสินค้ำ
- ต้องกำรขยำยเขตกำรไฟฟ้ำกำรเกษตร
- ต้องกำรเจำะบ่อบำดำลเพื่อผลิตน้ำ
อุ ป โภคและบริ โ ภคให้ เ พี ย งพอต่ อ
ควำมต้องกำร
- ต้ อ งกำรระบบผลิ ต น้ ำประปำที่
มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมอำชีพผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร
2.1 ปัญหำผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ขำดกำรได้รับควำมช่วยเหลือ ผู้สูงอำยุ
หรือส่งเสริมอำชีพ
- สร้ำงกำรรับรู้กำรป้องกันโรคติดต่อ
2.2 ปัญหำกำรเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด (COVID-19) โรคติดต่อ - ส่งเสริมอำชีพผู้ได้รับผลกระทบจำก
ในพื้นที่
โรคระบำด
2.3 ปั ญ หำกลุ่ ม อำชี พ ไม่ เข้ มแข็ ง ขำดควำมต่ อ เนื่ อ งและขำดกำร - สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุน
กลุ่มอำชีพด้ำนนวัตกรรม ตลำด และ
เทคโนโลยี
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี
3.1 ปัญหำหมอกควันไฟป่ำ
- ส่งเสริมกำรทำปุ๋ยจำกเศษวัชพืชเพื่อ
๓.๒ ปัญหำกำรคัดแยกขยะ/จัดกำรขยะ/เผำขยะ
ลดกำรเผำ
๓.๓ ปัญหำกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
- ส่ งเสริ ม กำรใช้ วั ต ถุ อิ น ทรี ย แทนใช้
๓.4 ปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่ำ)
สำรเคมี
๓.๕ ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในฤดูแล้ง แหล่งน้ำตื้นเขิน
- จัดหำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
- ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำบริเวณที่มีน้ำ
ท่วมขัง
- ขุดลอกลำเหมืองที่ตื้นเขินเพื่อระบำย
น้ำและกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง
๔. ด้านความมั่นคง
- ต้องกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำดของ
4.1 ปัญหำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่
ยำเสพติดในพื้นที่อย่ำงจริงจัง
4.2 ปัญหำเกิดอุบัติเหตุทำงถนน และควำมปลอดภัยทำงแยกสัญจร - สร้ำงกำรรับรู้กำรป้องกันยำเสพติด
มุมอับสำยตำ
ของกลุ่มเยำวชน และผู้ใช้แรงงำน
4.3 ปัญหำขำดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ แก้ไขปัญหำอำชญำกรรม และ - จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำง
ควำมปลอดภัย เช่น กำรติดตั้งกล้องวงจรปิด
ของเยำวชน
- สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
- สร้ ำ งควำมปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน
- มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด
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22.อาเภอไชยปราการ ๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ประชำชนยังมีรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประจำวัน
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยุดชะงัก
1.2 ต้นทุนทำงกำรเกษตรมีรำคำสูงขึ้น ผกผันกับรำคำผลผลิ ตทำง
กำรเกษตรที่ตกต่ำลง
1.3 ไม่มีตลำดรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตร ทำให้ต้องจำหน่ำยสินค้ำ
ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำงและถูกกดรำคำผลผลิต
1.4 ประชำชนมี ภ ำวะหนี้ สิ น ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ควำมเป็ น อยู่ แ ละ
คุณภำพชีวิตของประชำชน
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 กำรพัฒนำไม่ทั่วถึง ขำดงบประมำณในกำรก่อสร้ำงและซ่อมบำรุง
สำธำรณูปโภค
๒.๒ ขำดแคลนระบบขนส่งสำธำรณะที่เหมำะสมและได้มำตรฐำน
สำกล
๒.๓ ขำดกำรวำงผังเมืองเพื่อให้เกิดทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์พื้นที่
ในกำรพัฒนำที่เหมำะสม
๒.๔ ประชำชนไม่ค่อยเข้ำถึงบริกำรด้ำนสำธำรณสุข เนื่องจำกขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเข้ำใช้บริกำร
๒.๕ ประชำชนที่ยำกจนขำดโอกำสในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงกว่ำ
กำรศึกษำขั้น
๒.๖ ขำดกำรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ที่ได้มำตรฐำนและทันสมัยในกำร
ส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถหำควำมรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
๒.๗ หมู่บ้ำน/ชุมชน ขำดบุคลำกรในกำรทำงำน และขำดควำมร่วมมือ
จำกประชำชนบำงส่วนในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
2.๘ เยำวชนไม่มีควำมเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแบบ
ท้องถิ่นดั้งเดิม
๒.๙ ประชำชนส่วนมำกยังไม่ ให้ ควำมร่ว มมื อปฏิบัติ ตำมกฎหมำย
จรำจรอย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรรัดเข็มขัดนิรภัย กำรสวมหมวกกันน็อค
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ประชำชนในพื้ น ที่ ข ำดควำมตระหนั ก รู้ เ รื่ อ งกำรแยกและ
กำรกำจัดขยะในครัวเรือน อีกทั้งกำรจัดกำรขยะในระดับท้องถิ่นยังขำด
มำตรฐำนตำมกำรจัดกำรตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals - SDGs) ทำให้เกิดปัญหำมลภำวะ และเป็นแหล่ง
แมลงนำโรคชนิดต่ำงๆ
๓.๒ กำรลักลอบตัดไม้และแผ่วถำงป่ำเพื่อเอำประโยชน์จำกเนื้ อไม้
และใช้เป็นพื้นที่ทำไร่ ทำให้ป่ำต้นน้ำถูกทำลำย
๓.๓ ปั ญ หำหมอกควั น และไฟป่ ำ ทั้ ง ที่ เ กิ ด จำกธรรมชำติ กำรเผำ
ในพื้นที่ป่ำและพื้นที่ และเกษตรกรรม ที่เกิดขึน้ เป็นประจำทุกปีทำให้เกิด
ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM 2.5)
๓.๔ ปั ญ หำจำกภั ย แล้ ง ท ำให้ ป ระชำชนในพื้ น ที่ ข ำดแคลนน้ ำทั้ ง
อุปโภคบริโภค ทำเกษตร และปศุสัตว์
๓.๕ ปัญหำเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน เช่น ปัญหำที่ดินของรัฐทับซ้อน
ที่ดินทำกินและที่อยู่อำศัยของประชำชน
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปั ญ หำเรื่อ งยำเสพติด เนื่ อ งจำกมีพื้ น ที่ ติดชำยแดนท ำให้ เกิด
กำรระบำดของยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน

ความต้องการของประชาชน
- กำรฝึ ก อบรมให้ ค วำมรู้ แ ละพั ฒนำ
อำชีพ
- กำรสนับสนุนควำมรู้และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยแก่เกษตรกร รวมไปถึงกำร
ให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด
- มี ต ลำดเพื่ อ รองรั บ ผลผลิ ต ทำง
กำรเกษตร
- กำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะและระบบ
ประปำให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน
- กำรวำงผั งเมื อ งที่ เ หมำะสมเพื่ อให้
เกิ ด ทำงเลื อ กในกำรใช้ ป ระโยชน์
ในอนำคต
- ขนส่งสำธำรณะที่ได้มำตรฐำนและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กำรให้ ค วำมรู้ เ รื่ อ งสุ ข ภำพและ
กำรส่งเสริมกำรสุขำภิบำลในครัวเรือน
และชุมชน
- มีศูนย์กำรเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็น
พื้นที่สำธำรณะในกรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง เช่น ห้องสมุดสำธำรณะ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- กำรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรจั ด
กำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ
- กำรส่งเสริมและสนับสนุนเรื่อ งสิทธิ
ชุ ม ชน ให้ ป ระชำชนทุ ก ช่ ว งอำยุ ไ ด้
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในชุมชน
- ส่ ง เสริ ม กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- แผนกำรแก้ ปั ญ หำหมอกควั น และ
ไฟป่ ำ ที่ เ ป็ น สำเหตุ ข อง ฝุ่ น ละออง
ขนำดเล็ก (PM 2.5) ในระยะยำว
- พัฒนำศักยภำพบุคลกร และจัดหำ
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เ พียงพอในกำร
ปฏิบัติงำนในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

- สนับสนุนเยำวชนในกำรทำกิจกรรม
รวมกลุ่มต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรใช้เวลำว่ำง
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่ น กำรจั ด ตั้ ง
สวนสำธำรณะเพื่ อ ใช้ อ อกก ำลั ง กำย
และทำกิจกรรมอื่นๆ
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23. อาเภอแม่วาง

24. อาเภอกัลยา
ณิวัฒนา

ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านเศรษฐกิจ
- ต้ อ งกำรช่ ว ยเหลื อ เรื่ อ งหนี้ สิ น
1.1 ปัญหำหนี้สินเกษตรกร และรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำยในครัวเรือน เกษตรกร และกำรหำตลำดในกำรขำย
1.2 ปัญหำรำคำสินค้ำซึ่งมีต้นทุนกำรผลิตมำกขึ้นแต่รำคำที่จำหน่ำย สินค้ำพร้อมทั้งกำรประกันรำคำ
ลดลง
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ
2.1 ปัญหำกำรขำดแหล่งน้ำสะอำดในกำรอุปโภคบริโภค
หรื อ ระบบกรองน้ ำที่ มี คุ ณ ภำพและ
2.2 ระบบกำรคมนำคมและเส้นทำงในพื้นที่ไม่สะดวกเนื่องจำกชำรุด ได้มำตรฐำน
ทรุดโทรม
- ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมให้มีสภำพ
ที่ดีครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์สร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์
3.1 กำรตัดต้นไม้ทำลำยป่ำในพื้นที่แหล่งต้นน้ำสำยหลัก
ทรั พ ยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.2 ปัญหำภัยธรรมชำติที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้นเช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช ำ ช น ใ น พื้ น ที่ แ ล ะ
3.3 ปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำและกำรลักลอบเผำป่ำ
ให้ ห น่ ว ยงำนป่ำไม้ บังคับ ใช้กฎหมำย
3.4 ปัญหำกำรขำดระบบบริหำรกำรจัดกำรน้ำที่มีประสิทธิภำพ
อย่ำงเด็ดขำด
- เ ฝ้ ำ ร ะ วั ง กำ รเ กิ ด ไฟป่ ำพร้ อ ม
สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนสำมำรถท ำงำน
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ ได้ อ ย่ ำ งมี
ศักยภำพ
๔. ด้านความมั่นคง
- แก้ไขปัญหำกำรระบำดของยำเสพติด
4.1 กำรเพิ่มขึ้นของปัญหำอำชญำกรรมและปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ อย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรมและให้ ห น่ ว ยงำน
มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดู แ ลควำมปลอดภั ย และ
4.2 กำรเพิ่มขึ้นของสถิติเกิดเหตุกำรณ์ฆ่ำตัวตำย (โดยเฉพำะพื้นที่ ทรัพย์สินของประชำชนอย่ำงเข้มแข็ง
ตำบลแม่วิน)
และประสำนหน่วยงำนป้องกันภัยพิบัติ
4.3 ปัญหำด้ำนสุขภำพของทุกกลุ่มอำยุ โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ และ ทำงธรรมชำติและจัดอบรมเพื่อเตรียม
ปัญหำด้ำนกำรศึกษำของเด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสในสังคม
ควำมพร้อมในกำรแก้ไขปัญหำ
๑. ด้านเศรษฐกิจ
- ก่อสร้ำงถนนเพื่อใช้ขนส่งสินค้ำเกษตร
1.1 ปัญหำรำคำพืชผลทำงกำรเกษตร ตลำดสินค้ำทำงกำรเกษตร
- จั ด ท ำเอกสำรสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ท ำกิ น ของ
1.2 กำรเข้ำถึงแหล่งทุน,โครงสร้ำงพื้นฐำน (ถนน/แหล่งน้ำ/ไฟฟ้ำ)
ประชำชน
1.3 ขำดเอกสำรสิทธิ์ที่ดินทำกิน
- ติดตั้งไฟส่องสำธำรณะ
- หำตลำดรองรับพืชผลทำงกำรเกษตร
- ให้ รั ฐ บำลประกั น รำคำพื ช ผลทำง
กำรเกษตร
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมให้มีกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ
2.1 ปัญหำกำรขำดแคลนกำรศึกษำ
และพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ขอผู้ สู งอำยุ
2.2 ปัญหำกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ของ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ให้เพิ่มมำขึ้น
ภำครัฐ
- ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งส่ ง เสริ ม
2.3 ปัญหำผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรของรัฐ
อบรมอำชีพให้ประชำชนในพื้นที่
- เพิ่มรำยได้ให้ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ต้ อ งกำรพื้ นที่ ใ นกำรบริหำรจัดกำร
3.1 ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ
ขยะ สนับสนุนกำรขุดบ่อทิ้งขยะ
3.2 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (น้ำท่วมภัยแล้ง น้ำกัดเซำะตลิ่ง)
- กำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรเผำอย่ ำ ง
3.3 ปัญหำขยะ
เหมำะสมกั บ พื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น
3.4 กำรตัดไม้ทำลำยป่ำปัญหำพื้นที่ซ้ำซ้อนของประชำชนที่อำศัย งบประมำณในกำรป้องกันไฟป่ำ
ในพื้นที่สูง
- ส นั บ ส นุ น ร ะ บ บ เ ตื อนภั ย ที่ ไ ด้
มำตรฐำนให้กับพื้นที่เสี่ยงภัย
๔. ความมั่นคง
- รณรงค์ ป้ อ งกั น ปั ญ หำยำเสพติ ด
4.1 ปัญหำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในชุ ม ชนและด ำเนิ นกำรปรำบปรำม
4.2 แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย
อย่ำงจริงจัง
4.3 อำชญำกรรม
- ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งลงพื้ น ที่
4.4 กำรลักลอบเข้ำเมือง
ตรวจสอบ
4.5 ควำมมั่นคงชำยแดน
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงในพื้นที่
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25. ดอยเต่า

ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน
๑. ด้านเศรษฐกิจ
- ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรพั ฒ นำอำชี พ และ
1.1 ประชำชนว่ำงงำน ไม่มีอำชีพหลัก และประชำชนส่วนใหญ่ไม่มี ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น หำแหล่ ง เงิ น ทุ น
อำชีพนอกฤดูทำนำจึงทำให้ขำดโอกำสที่จะพัฒนำและสร้ำงรำยได้ให้กับ พร้ อ มกั บ ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ เข้ ำ ไป
ครัวเรือน
เสริมสร้ำงอำชีพและพัฒนำผลิตภัณฑ์
1.2 ประชำชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ขำดแหล่งเงินทุนที่จะนำไปประกอบ พร้อมทั้งหำแหล่งจำหน่ำยสินค้ำ
อำชี พ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม คนที่ มี ฐ ำนะยำกจน ขำดแคลนทุ น ทรั พ ย์ จึ ง ไม่ มี
ศักยภำพที่จะไปดำเนินงำนภำคธุรกิจอื่นๆ
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ขยำยไฟฟ้ำไปให้ค รอบคลุมถึงพื้นที่
2.1 พื้นที่กำรเกษตรส่วนมำกยังไม่มีไฟฟ้ำเข้ำถึง จึงเป็นกำรยำกลำบำก ที่ทำกำรเกษตร พร้อมทั้งติดตั้งโคมไฟ
ในกำรทำกำรเกษตรที่ต้องอำศัยไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงตำมเส้นทำงจรำจรที่มีชุมชน
2.2 ถนนสำธำรณะที่อยู่ในชุมชน ไม่มีไฟส่องสว่ำงที่เพียงพอท ำให้ หนำแน่น
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์ ใ ห้ ป ระชำชนร่ ว มมื อ รั ก ษำ
3.1 เกิดปัญหำหมอกควันและเกิดไฟป่ำ
สภำพแวดล้ อ ม เสริ ม สร้ ำ งค่ ำ นิ ย ม
3.2 ปัญหำขยะมูลฝอย ซึ่งไม่มีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
ในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม
3.3 ป่ำไม้ถูกทำลำย ขำดกำรทำฝำยชะลอน้ำ
- จั ด สรรงบประมำณจำกหน่ ว ยงำน
ของรัฐไปสนับสนุน
- กำรจั ด กำรปั ญ หำขยะอย่ ำ งเป็ น
รูปธรรมชัดเจน และบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงจริงจัง
๔. ด้านความมั่นคง
- ดำเนินกำรตำมนโยบำยป้องกันและ
4.1 มีปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในพื้นที่
แก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยบูรณำกำร
ร่วมกันแก้ไขอย่ำงจริงจัง และเข้มงวด
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7. ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่
ในกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ ๕ ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2561 – 2565) จังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดตำมประเด็น
กำรพั ฒ นำทั้ ง 4 ด้ ำ น คื อ ด้ ำ นเศรษฐกิ จ (กำรท่ อ งเที่ ย ว กำรเกษตร และกำรค้ ำ กำรลงทุ น ) ด้ ำ นสั ง คม
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ โดยที่ผ่ำนมำจังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำเนินโครงกำรภำยใต้ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดในแต่ละประเด็น ซึ่งมีสัดส่วนงบประมำณ ดังนี้
ตาราง : โครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
(งบประมาณ: ล้านบาท)

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1. โครงการพั ฒนา
4
146.40
3
118.03
3
106.55
2
220.03
2
165.44
ด้านการท่องเที่ยว
2. โครงการพัฒนา
4
118.56
5
125.68
๔
7.805
2
1.54
1
1.37
ด้านการเกษตร
3. โครงการพัฒนา
4
13.27
1
1.23
2
4.15
ด้านการค้า
การลงทุน
4. โครงการด้านการ
2
70.30
5
66.92
5
53.86
4
68.63
2
69.51
บริ ห ารทรั พ ยากร
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
5. โครงการพัฒนา
3
28.09
5
25.93
3
8.12
1
18.41
1
5.57
ด้านสังคม
6. โครงการพัฒนา
1
4.91
4
14.10
๑
45.17
3
8.13
2
46.49
ด้ า น ความมั่ น คง
และความสงบสุข
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
รวม

14

379.26

26

373.93

16

231.50

14

331.62

10

302.52

ในภำพรวมจะเห็นว่ำ โครงกำรตำมแผนพัฒ นำของจังหวัดเชียงใหม่มีสั ดส่วนงบประมำณเน้นหนักในด้ ำน
เศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร รวมถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ รองลงมำ
ได้แก่ โครงกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรปัญหำหมอกควันไฟป่ำ
ในพื้นที่ กำรฟื้นฟูระบบนิเวศ/อนุ รักษ์ทรั พยำกรป่ำไม้ กำรพัฒนำแหล่งน้ำ เขื่อนป้องกันตลิ่ ง กำรจัดกำรขยะ/
พลังงำน เป็นต้น ลำดับที่สำม ได้แก่ โครงกำรด้ำนควำมมั่นคง ประกอบด้วยกำรป้องกันและแก้ไขปัญยำเสพติด
กำรสร้ำงควำมมั่นคงในพื้นที่ชำยแดน รวมถึงกำรสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมสงบสุขของประชำชน และลำดับ
สุ ด ท้ ำ ย ได้ แ ก่ โครงกำรด้ ำ นสั ง คม โดยกำรพั ฒ นำควำมเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว /ชุ ม ชน กำรส่ ง เสริ ม ศำสนำ/
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรยกระดับกำรศึกษำ แรงงำนและสำธำรณสุข กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ตลอดจน
ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำกจำกพระรำชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2561 – 2565) จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกำร
ทบทวนและกำหนดประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงกำรพัฒนำจังหวัด
ให้ครอบคลุ มทุกมิติ ตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ไขปัญหำส ำคัญในพื้นที่ ซึ่ง มีผลสัมฤทธิ์ ตำมมิติ กำรพั ฒ นำ
ที่สำคัญ ดังนี้
7.1 มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ ประกอบด้ ว ยประเด็ น กำรพั ฒ นำ 3 ด้ ำ น ได้ แ ก่ กำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย ว
กำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรเกษตร และกำรพั ฒ นำด้ ำ นกำรค้ ำ กำรลงทุ น ซึ่ ง พบว่ ำ ตั วชี้ วั ดกำรพั ฒนำด้ ำนเศรษฐกิ จ
ในภำพรวมของจังหวัดมีกำรเติบโตในทำงบวก กล่ำวคือ
- มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
รายการ
2558
2559
2560
2561
2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
206,958 227,207 234,970 246,853 259,026
ณ รำคำประจำปี (หน่วย : ล้ำนบำท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
116,365 127,126 130,828 136,774 143,638
(GPP Per capital) (หน่วย : บำท)
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

จำกสถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิ จตำมมูล ค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พบว่ำ จังหวัดเชียงใหม่มี ภำวะ
เศรษฐกิจที่มีกำรขยำยตัวและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ ได้ ส่งเสริมกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ในภำพรวมของจั ง หวั ด ทั้ ง ภำคกำรบริ ก ำร ภำคกำรเกษตร และภำคอุ ต สำหกรรม อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้เศรษฐกิจในภำพรวมเกิดควำมสมดุลและมีเสถียรภำพมำกขึ้น
- ด้ำนกำรพัฒนำรำยได้ครัวเรือน
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี
2558
2559
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยของ 1.94
5.93
13.44
6.91
3.88
ครัวเรือนในจังหวัด (ร้อยละ)
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด เชียงใหม่ มีอัตรำลงจำกปีก่อนหน้ำ
เฉลี่ยร้อยละ 3.03 ต่อปี โดยมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ร้อยละ 3.88 สะท้อนให้เห็นว่ำ ครัวเรือนในจังหวัด
มีรำยได้เฉลี่ยลดลง และมีควำมมั่นคงทำงรำยได้ที่ลดลงด้วย
- รำยได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัด (รำยได้มำกกว่ำคนละ 38,000 บำทต่อคนต่อปี) จำกกำรจัดเก็บข้อมูล
ควำมจำเป็นพืน้ ฐำน (จปฐ.)
จานวนผ่านเกณฑ์
จานวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวนที่สารวจ
ปี พ.ศ.
(ครัวเรือน)
ครัวเรือน
ร้อยละ
ครัวเรือน
ร้อยละ
2559
302,815
302,242
99.81
573
0.18
2560
374,972
373,541
99.62
1,431
0.38
2561
378,466
378,058
99.89
408
0.10
2562
379,466
379,466
100
0
0
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
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สำหรับกำรพัฒนำรำยได้ครัวเรือนจำกกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) พบว่ำ จังหวัด
เชียงใหม่มีครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่ำกว่ำเกณฑ์ควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) กล่ำวคือ มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำคนละ
38,000 บำทต่อปี มีแนวโน้มที่จะลดลงทุกปี โดยในปี 2562 พบว่ำไม่ มีครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรำยได้
เฉลี่ยต่ำกว่ำเกณฑ์ควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)
ในกำรนี้ สำมำรถสรุปกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ตำมประเด็นกำรพัฒนำ
3 ประเด็น ดังนี้
1) ประเด็ น การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้า นการท่องเที่ยว มีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ สร้ำ งมูล ค่ำ เพิ่ม
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ย วและบริกำรสุขภำพ และเพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยงของธุรกิจกำรท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
โดยมีผลกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว ดังนี้
ปี
ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด
จำนวนนักท่องเที่ยว (คน)
10,390,801 10,863,150 11,165,860 6,007,763
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ล้ำนบำท)
99,070.42 107,625.32 110,670.33
49,841
ค่ำใช้จ่ำย (บำท/คน/วัน)
3,698.66
3,856.41
3,961.19
3,168.95
อัตรำกำรเข้ำพัก
73.93
76.02
74.28
44.56
ที่มา: สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

จำกสถำนกำรณ์ ก ำรท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ช่ ว งปี พ.ศ. 2560 – 2563 พบว่ ำ
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักยัง เป็น
ชำวไทย คิดเป็นร้อยละ 70 และเป็นชำวต่ำงชำติ คิดป็นร้อยละ 30 และมีอัตรำกำรเข้ำพักถึงร้อยละ 70 ทั้งนี้
เนื่องจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในพื้นที่ ได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชำติ และเชิงสุขภำพ แต่เนื่องจำกในปี พ.ศ. 2563 และ 2564
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
จึงทำให้สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของจังหวัดมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 50
ของจำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวในปีที่ผ่ำนๆ มำ ทั้งนี้ เมื่อสถำนกำรณ์ กลับเข้ำสู่ภำวะปกติ
จังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูและขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้กลับมำเฟื่องฟูและสำมำรถสร้ำงรำยได้
หลักให้แก่ภำคกำรท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป
กำรพัฒนำทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำรของจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรคมนำคม กำรท่องเที่ยว และกำรขนส่งสินค้ำ โดยกำร
พัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยงสถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ระหว่ำงอำเภอ ตำบลหรือชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจระดับ
ฐำนรำก เชื่อมโยงศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ ยวและกำรพัฒนำกำรเกษตรสู่ชุมชนเพื่อกระจำยรำยได้และลดกำร
กระจุกตัวของกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในเขตเมืองเชียงใหม่ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรพัฒนำโครงกำรสำคัญด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่
• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล องค์ควำมรู้ และสร้ำงแนวทำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนอย่ำงยั่งยืน
รวมถึงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็ง และสำมำรถต่อยอดกำรพัฒนำชุมชนได้ โดยได้
ดำเนินกิจกรรมกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชน กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
ชุมชน กำรจัดมหกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชน กำรส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่ำ กำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกร
ท่องเที่ยว วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งจำกกำรดำเนินโครงกำรทำให้คนในชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น เกิดกำรพัฒนำ
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กิ จ กรรมกำรท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนใหม่ ๆ รวมถึ ง กำรสร้ ำ งเส้ น ทำงเชื่ อ มโยงกำรท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ ตลอดจนเกิ ด กำร
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง
• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ ยวและบริกำร
สุขภำพ เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพด้ำนกำรท่องเที่ยวสำหรับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และส่งเสริมกำรพัฒนำ
สมรรถนะแรงงำนให้สำมำรถแข่งขันได้ พัฒนำกำรให้บริกำรของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและพัฒนำทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกรธุรกิจบริกำรสุขภำพให้มีควำมเป็นมืออำชีพและได้มำตรฐำนสำกล โดยได้ดำเนินกิจกรรม
อบรมบุคลำกรวิชำชีพกำรท่องเที่ยวอำเซียน สำขำโรงแรมและสำขำกำรเดินทำง กำรจัดทำคู่มือกำรอบรมข้อตกลง
ร่ ว มว่ ำ ด้ ว ยกำรยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ บุ ค ลำกรวิ ช ำชี พ (Mutual Recognition Arrangement : MRA) กำรพั ฒ นำ
มัคคุเทศก์ กำรประกวดแข่งขันควำมสำมำรถวิชำชีพคนโรงแรม กำรอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงำน (พัฒนำ
ศักยภำพผู้ ดูแลผู้สู งอำยุ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ/กำรพัฒ นำคุณภำพกำรนวดไทย/สปำเพื่อสุขภำพ) ซึ่งจำกกำร
ดำเนินโครงกำรทำให้บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และสำมำรถพัฒนำทักษะกำรประกอบ
อำชีพได้มำกยิ่งขึ้น
• โครงกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำศั ก ยภำพโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และอำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชำชน
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริ มกำรคมนำคมและเชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวในพื้นที่มำกยิ่งขึ้น โดยกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่ำงๆ ระหว่ำงอำเภอ กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวของอำเภอต่ำงๆ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและเส้ นทำงท่องเที่ยวสำคัญ
ที่ได้รับกำรพัฒนำภำยใต้แผนพัฒนำจังหวัด ได้แก่ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด วัดถ้ำผำปล่อง อำเภอ
เชียงดำว วัดพระธำตุดอยสุ เทพวรวิห ำร อำเภอเมืองเชียงใหม่ โครงกำรพระรำชดำริห้ว ยตึงเฒ่ ำ อำเภอแม่ริ ม
น้ำตกห้วยทรำยเหลือง อำเภอจอมทอง น้ำตกแม่สำ อำเภอแม่ริม วัดป่ำดำรำภิรมย์ อำเภอแม่ริม และดอยอ่ำงขำง
อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
นอกจำกนี้ ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 – 2565 จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยแก่นักท่องเที่ยวและสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของจังหวัดให้เพิ่มมำกขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและประชำสั มพันธ์กำรท่องเที่ยว มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ซึ่ งเป็ น กิจ กรรมที่จั ดต่อเนื่ องเป็ น ประจ ำทุ กปี โดยได้รับควำมร่ว มมือและบูรณำกำรจำกทุ กภำคส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง กิจกรรมพัฒนำสินค้ำและบริกำรทำงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำหมู่บ้ำนนวัตวิถี กิจกรรมพัฒนำ
ภำพลั กษณ์และรู ป แบบกำรนวดไทย “มำเชียงใหม่ต้องไปนวดไทยล้ ำนนำ” กิจ กรรมมหกรรมอำหำรเพื่อกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “Lanna Cuisine for Cultural Tourism” และกิจกรรมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
และกีฬำนำนำชำติ เป็นต้น
2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรยกระดับกำร
ผลิ ตสิ น ค้ำ เกษตรให้ มีคุณภำพและได้รั บ รองมำตรฐำน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน ของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกำร และกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตรให้มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น
โดยในภำพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ ำ โครงสร้ ำ งทำงเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ขึ้ น อยู่ กั บ
ภำคกำรเกษตรร้อยละ 19.2 และมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง จำกสภำพภูมิประเทศและสภำพอำกำศที่เอื้ออำนวย
ในช่วงเพำะปลูก ทำให้สำมำรถผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรที่หลำกหลำย แต่เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
และ 2564 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) จึงทำให้สินค้ำทำงกำรเกษตร เช่น มะม่วง สตรอว์เบอร์รี่ กระเทียม เป็นต้น รำคำตกต่ำ ตลำดต่ำงประเทศ
ลดลง ก่อให้เกิดผลผลิตทำงกำรเกษตรล้นตลำด กำรขนส่งล่ำช้ำทำให้เกิดกำรสูญเสียของผลผลิตทำงกำรเกษตร
ส่งผลให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจำกรำยได้เกษตรกรลดลง ซึ่งจะเห็นได่ว่ำภำคกำรเกษตรได้รับผลกระทบ
เป็นอย่ำงมำก
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ผลกำรพัฒนำโครงกำรสำคัญด้ำนกำรเกษตร ได้แก่
 โครงกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำอำชี พ ด้ ำ นกำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำร
ขั บ เคลื่ อ นงำนด้ ำ นกำรเกษตรในโครงกำรพระรำชด ำริ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำอำชี พ
ด้ำนกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำรร้อยใจรักษ์ ให้เกิดกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย
กำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมสร้ำงฐำนเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนำวในโครงกำรเกษตรวิชญำตำมพระรำชดำริ โดย
เป็นกำรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจเขตหนำวในโครงกำรเกษตรวิชญำตำมพระรำชดำริ ณ โครงกำรเกษตรวิชญำตำม
พระรำชดำริ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมเกษตรกรในกำรจัดทำฐำนเรียนรู้ พืชเศรษฐกิจ
เขตหนำว
- กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ สิ นค้ ำ ปศุ สั ตว์ ให้ แ ก่ เกษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงกำรหลวงและ
โครงกำรพระรำชดำริ เป็นกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรแปรรูปเนื้อสั ตว์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงกำรหลวง
กำรฝึ กอบรมกำรพัฒ นำอำชีพด้ำนกำรเลี้ ย งสัตว์และพัฒ นำศักยภำพอำสำปศุสั ตว์ และกำรส่ งเสริมเพิ่มทักษะ
กำรผลิตปศุสัตว์และสินค้ำปศุสัตว์ ในพื้นที่โครงกำรร้อยใจรักษ์ให้สำมำรถมีทักษะด้ำนปศุสัตว์ในกำรดำรงชีพ
- กิ จ กรรมกำรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เพื่ อ กำรพั ฒ นำอำชี พ ณ พื้ น ที่ โ ครงกำรร้ อ ยใจรั ก ษ์
ลุ่ มน้ ำเมืองงำม ตำบลท่ำตอน อำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกำรส่ งเสริ ม อำชี พ กำรปลู ก ไม้ผ ลคุ ณ ภำพ
ปลูกพืชผักปลอดภัย และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงกำร
ร้อยใจรักษ์
ซึ่งกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำรพระรำชดำริของ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดทักษะและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเกษตรกรและผู้ประกอบกำรในกำรประกอบธุรกิจ
- กิ จ กรรมเชี ย งใหม่ เ มื อ งกำแฟ (Chiang MAI : THE COFFEE HUB - CMCH) เป็ น กำร
บูรณำกำรระหว่ำงทุกภำคส่วนในอุตสำหกรรมกำแฟให้สำมำรถพัฒนำตนเอง และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และผลักดัน
ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกำแฟตั้งแต่ระดับภูมิภำค ระดับประเทศ และมุ่งสู่ระดับสำกล โดยได้พัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนของผลผลิตกำแฟ (ต้นทำง - ผู้เพำะปลูก) กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำแฟ (กลำงทำง - ผู้แปรรูป) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจกำแฟ (ปลำยทำง - ผู้จัดจำหน่ำย)
ซึ่งทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบกำรสำมำรถพัฒนำทักษะอำชีพของตนเองได้มำกยิ่งขึ้น และสำมำรถพัฒนำช่องทำง
กำรตลำดให้เชื่อมโยงถึงผู้บริโภคได้มำกขึ้น
- กิจกรรมพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดพืชยุทธศำสตร์จังหวัดและวิสำหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนำควำมรู้ในกำรผลิตมะม่วงของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย
ตำมมำตรฐำนเพื่อกำรค้ำกำรส่งออก กำรจัดกำรศัตรูพืชในสวนมะม่วง กำรปรับตัวในกำรผลิต มะม่วงเพื่อกำรค้ำ
กำรส่ งออก ส่ งเสริ มกำรรวมกลุ่ ม/เครื อข่ ำยของเกษตรกรผู้ ปลู กมะม่ ว งในกำรจั ดกำรกลุ่ มกำรผลิ ต และสร้ ำ ง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำด รวมถึงประชำสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดใหม่ๆ โดยได้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้เกษตรกรสำมำรถผลิตมะม่วงให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนเพื่อกำรค้ำกำรส่งออก กำรจัดงำนวันมะม่วงและ
ของดีเมืองเชียงใหม่ กำรพัฒนำทักษะในกำรวิเครำะห์จัดทำแผนพัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริ หำร
จัดกำรกลุ่ม รวมถึงกำรจัดงำนแสดงสินค้ำวิสำหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร เพื่อประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำร
จำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตร ซึ่งทำให้เกษตรกรผู้ปลู กมะม่ว ง สำมำรถพัฒนำศักยภำพในกำรผลิตมะม่ว งและ
เชื่อมโยงตลำดได้
• โครงกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำศั ก ยภำพโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน และสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรเกษตร เพื่อพัฒนำเส้นทำงขนส่งสินค้ำทำงกำรเกษตรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนในพื้นที่จังหวัด และพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชน โดยดำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงเส้นทำงกำรเกษตรในพื้นที่อำเภอต่ำงๆ
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3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นำศั กยภำพผู้ ป ระกอบกำร OTOP และ SMEs ของจังหวัด พัฒ นำศักยภำพกำรพั ฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน กำรพัฒ นำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ กำรพัฒ นำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น
กำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ช่องทำงกำรจำหน่ำยสู่ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในภำพรวมของจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ำ โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นอยู่กับภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 10.3 และมีกำรขยำยตัว
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุนมำกที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์จำกพืช ประกอบด้วยกิจกำรเกี่ยวกับกำรสีข้ำว อบพืชผลทำงกำรเกษตร บ่มและอบใบยำสูบ กำรคัดแยก
เมล็ดพืช คัดแยกขนำดและเคลือบผิวส้ม เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 161 โรงงำน เงินลงทุน 6,499.31
ล้ำนบำท คนงำน 3,103 คน (2) อุตสำหกรรมอำหำร ประกอบด้วย กำรผลิตเกี่ยวกับกำรแปรรูปผักและผลไม้
กำรแช่แข็งทุกชนิด ผลิตและจำหน่ำยเบเกอรี่ ผลิตน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จำกน้ำผึ้ง เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงำน
ทั้งสิ้น 156 โรงงำน เงินลงทุน 5,765.05 ล้ำนบำท คนงำน 6,444 คน และ (3) กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิ ต
ยำนพำหนะรวมทั้งกำรซ่อมยำนพำหนะ ประกอบด้วย กำรผลิตเกี่ยวกับศูนย์บริกำร จำหน่ำยอะไหล่ ซ่อมบำรุงและ
เคำะพ่นสีรถยนต์ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อและปะยำงรถยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงำนทั้งสิ้น 95 โรงงำน เงินลงทุน
3,932.47 ล้ำนบำท คนงำน 2,812 คน
ผลกำรพัฒนำโครงกำรสำคัญด้ำนกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม กำรค้ำ และกำรลงทุน ได้แก่
 โครงกำรเสริมสร้ำงนวัต กรรมกำรผลิ ต อัจ ฉริย ะในอุตสำหกรรมอำหำร (Northern Thailand
Food Valley to Smart Industry 4.0) เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอำหำรแปรรูปของ
จังหวัดเชียงใหม่ให้มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตให้กับอุตสำหกรรมเกษตรแปรรรูปและ
อำหำรแปรรู ป ตั้ ง แต่ ต้ น ทำงเกษตรปลอดภั ย และกลำงทำงมำตรฐำนอำหำรปลอดภั ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ควำมต้อ งกำรของตลำด โดยดำเนิ น กิจ กรรมออกแบบและพัฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์นวัต กรรมบรรจุภั ณ ฑ์ อำหำรและ
กำรสร้ ำ งแบรนด์ กำรสร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำหำรที่ มี ศั ก ยภำพ (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป เกษตรเมื อ งหนำว/
อุตสำหกรรมอำหำรสร้ ำงสรรค์สำหรั บ อำหำร) และกำรจัดงำนแสดงศักยภำพผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒน ำด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ/สร้ำงศักยภำพด้ำนกำรตลำด
กำรจั บ คู่ผ ลิ ตภัณ ฑ์ กับ นวัต กรรมเพื่ อยกระดั บผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ มี มูล ค่ำสู ง ขึ้น กำรจัดเวทีเ พื่ อ พบปะระหว่ ำ งสถำน
ประกอบกำรหรือองค์กรที่ประสบควำมสำเร็จทำงธุรกิจ (Big brother) กับผู้ประกอบกำร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ และจัดแสดงสินค้ำและจับคู่ทำงธุรกิจภำยในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ
ผลิ ตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร ได้รับกำรพัฒ นำโดยใช้นวั ตกรรมและเทคโนโลยี และได้รับโอกำส
กำรเชื่อมโยงตลำดมำกยิ่งขึ้น
• โครงกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรเชื่ อ มโยงกำรผลิ ต และกำรประกอบธุ ร กิ จ สู่ ร ะดั บ สำกล
เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรตลำดแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบกำร OTOP และ SMEs
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินกิจกรรมตลำดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย และกิจกรรม
Unseen Lanna (มหกรรมสุดยอด OTOP ล้ำนนำ) เพื่อแสดงนิทรรศกำร จัดแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ OTOP ระดับ
3 – 5 ดำว จำกทั่วประเทศ 580 บูธ ระยะเวลำ 10 วัน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบกำร OTOP SMEs และธุรกิจบริกำรสุขภำพ
มีช่องทำงกำรตลำดในกำรจำหน่ำยสินค้ำเพิ่มขึ้น และมียอดจำหน่ำยสินค้ำเพิ่มขึ้น
• โครงกำรยกระดับ กำรผลิตสิ นค้ ำ กลุ่ ม ของฝำกของที่ร ะลึ กเชิ งสร้ ำงสรรค์ (Northern Gift &
Lifestyle Industry Creation) เพื่ อ สร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถอุ ต สำหกรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร SMEs ในกลุ่มหัตถอุตสำหกรรม (Gift & Lifestyle)
รวมถึงพัฒ นำผลิ ตภัณฑ์ด้ำนนวัตกรรมวัส ดุ กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรสร้ำง
ศักยภำพด้ำนกำรตลำดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดำเนินกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ Gift &
Lifestyle ให้คำปรึกษำแนะนำเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชำญ กำรจัดกิจกรรม Technology Matching ไปยังตลำดอำเซียน
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ที่เหมำะสม เพิ่มศักยภำพทำงกำรตลำดและขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในตลำดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกำรนำ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ออกงำนแสดงสินค้ำเพื่อทดสอบตลำดหรือจัดกิจกรรมสร้ำงโอกำส
ทำงกำรตลำดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งทำให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมหรือวิสำหกิจ
ชุมชนในหัตถอุตสำหกรรม (Gift & Lifestyle) ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้วยวิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ นอกจำกนี้ ยังได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ Gift &
Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม โดยศึกษำเชื่อมโยงควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรธุรกิจสุขภำพและสปำ ในพื้นที่
จั งหวัดเชีย งใหม่ เพื่อส ำรวจควำมต้ อ งกำรในกำรพั ฒ นำผลิ ตภั ณฑ์ เช่น ผลิ ตภัณฑ์จำกผ้ ำ ผลิ ตภัณฑ์เซรำมิ ค
ผลิตภัณฑ์จำกไม้ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง สมุนไพร ได้ทำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ให้คำปรึกษำแนะนำในกำร
เพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมด้ำนวัสดุ ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้ำหมำยผู้ประกอบกำรที่เป็นลูกค้ำนำไปใช้ใน
กลุ่มธุรกิจสปำ เครื่องสำอำง โรงแรม เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จังหวัดด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร
สุขภำพ ตลอดจนจัดงำนแสดงศักยภำพของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Gift & Lifestyle ที่ได้รับกำรพัฒนำ กำรสร้ำงสรรค์ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรตลำด พร้อมทั้งเชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่ำย ในกลุ่มสมำคมผู้ผลิต
และผู้ ส่ งออกสิ น ค้ำหั ตถกรรมภำคเหนื อ (NOHMEX) และกลุ่ ม Northern Thailand Food Valley ซึ่งสำมำรถ
ผลักดันให้วิสำหกิจสำมำรถต่อยอดต้นแบบผลิตภัณฑ์สู่กำรผลิตในเชิงพำณิชย์ได้จริง รวมถึงสรรหำช่องทำงกำรตลำด
ที่มีศักยภำพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒนำภำยใต้โครงกำร
7.2 มิติด้านการพัฒนาด้านสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย และกำรสร้ำง
ควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
โดยในภำพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ตัวชี้วัดกำรพัฒนำทำงสังคมมีกำรเติบโตในทำงบวก กล่ำวคือ
ร้อยละของประชากร
อัตราการว่างงาน
ปี พ.ศ.
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2559
6.67
1.24
2560
6.43
1.59
2561
8.84
0.84
2562
4.82
0.63
2563
2.03
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ที่มา : สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ส ำหรั บ ร้ อ ยละของประชำกรที่ อ ยู่ ใ ต้ เ ส้ น ควำมยำกจน พบว่ ำ ในปี พ.ศ. 2562 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มีประชำกรที่อยู่ ใต้เส้น ควำมยำกจน ร้อยละ 4.82 ลดลงจำกปีที่ผ่ ำนมำถึงร้อยละ 4.02 ซึ่งสะท้อนให้เห็ นว่ำ
ประชำชนสำมำรถบริโภคสินค้ำและบริกำรในระดับควำมจำเป็นขั้นพื้นฐำนของกำรดำรงชีพ ได้มำกขึ้น ส่งผลให้
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจนเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกัน
อย่ำงไม่คงที่ จึงต้องส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง
ในส่วนอัตรำกำรว่ำงงำนของจังหวัด พบว่ำ มีอัตรำกำรว่ำงงำนที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
- 2562 ส่วนในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงทำให้ อัตรำกำรว่ำงงำนของแรงงำนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะแรงงำน
ภำคกำรบริกำร
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ผลกำรพัฒนำโครงกำรสำคัญด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสังคม ได้แก่
 โครงกำรเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมของสังคมในกำรรองรับ
กำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุ สร้ำงควำมตระหนักในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ โดยดำเนินกิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ
ให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ และพัฒนำครอบครัวและชุมชนในกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยกำรจัดกิจกรรมเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุสำหรับผู้ ที่มีอำยุ ๕๐ - ๕๙ ปี กำรจัดประชุมสมัชชำผู้สูงอำยุ จัดมหกรรมวันผู้สูงอำยุ
แห่ งชำติ และกำรประชุม เชิงปฏิ บั ติ กำรพั ฒ นำศั กยภำพผู้ สู ง อำยุ และเครื อ ข่ำ ยชุมชนผู้ สู ง อำยุ เพื่อเสริมสร้ ำ ง
ควำมพร้อมของสังคม ในกำรรองรับกำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุ สร้ำงควำมตระหนักในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และ
ส่งเสริมสุขภำพกำยและใจในกลุ่มผู้สูงอำยุ ทำให้ผู้สูงอำยุสำมำรถชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี
 โครงกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกำรพัฒนำ
บุคลำกร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริ กิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ และสำมำรถขยำยผลลงไปสู่ประชำชนในพื้นที่ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรน้อมนำ
แนวทำงตำมพระรำชดำริฯ ในทุกมิติ มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชำชนในพื้นที่ สนับสนุน ส่งเสริม
กำรดำเนินงำนกำรสนองพระรำชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ พัฒนำระบบฐำนข้อมูล (Data
Base) และระบบติดตำมกำรดำเนินงำน รวมถึงระบบรำยงำนกำรดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่มีกำรน้อมนำหลักกำรทรงงำนตำมพระรำชดำริฯ มำใช้ในกำรดำเนินชีวิต
และกำรพั ฒ นำตำมแนวทำงปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development) ส่งเสริมกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนให้มีร ะบบ
บริหำรจัดกำรชุมชนแบบบูรณำกำรและกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมที่จังหวัดได้ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำร
ดังกล่ำว ได้แก่
- กิจกรรมอบรมเกษตรกรสู่กำรพึ่งพำตนเอง
- กิจกรรมส่งเสริมกำรทำเกษตรอินทรีย์ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
- กิจกรรมกำรน้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ จำนวน 25 อำเภอ
- กิจกรรมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- จัดแสดงนิทรรศกำรผลกำรดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ มำอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยได้รับพระรำชทำนโครงกำรจำนวน 630 โครงกำร ประกอบด้วย (1) ด้ำนแหล่งน้ำ จำนวน 455
โครงกำร (2) ด้ำนกำรเกษตร จำนวน 9 โครงกำร (3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 โครงกำร (4) ด้ำนกำรส่งเสริม
อำชีพ จำนวน 33 โครงกำร (5) ด้ำนสำธำรณสุข จำนวน 1 โครงกำร (6) ด้ำนคมนำคม/สื่ อสำร จำนวน 59
โครงกำร และ (7) ด้ำนบูรณำกำร/อื่นๆ จำนวน 38 โครงกำร ซึ่งได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
 โครงกำรลดควำมเหลื่อมล้ำและเสริมสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ประชำชนและเครือข่ำยองค์กร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย สำมำรถป้องกันกำรหลอกลวง ลดปัญหำด้ำน
ภำระหนี้สิน โดยดำเนินกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงกำรรับรู้ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรบังคับคดี และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง
ให้ กับ ประชำชนในพื้น ที่จั งหวัดเชีย งใหม่ จำนวน 10 อำเภอ เป้ำหมำย 1,000 คน ให้ ส ำมำรถมีวินัยในกำร
ใช้จ่ำยเงิน เพิ่มอำนำจต่อรองกับหนี้น อกระบบ มีภูมิคุ้มกันไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มขึ้น และร่วมสร้ำงสังคมปลอดหนี้ได้
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์รัฐบำลที่ต้องสร้ำงสังคมให้คนอยู่ดี มีสุข
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7.3 มิติด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเป้ำประสงค์กำรพัฒนำ
เป็นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมได้รับกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูให้ คงอยู่อย่ำงยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ
ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสร้ำงระบบกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีส่วนร่วม
ในรูปแบบของเครือข่ำย เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก สำธำรณะเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว และพั ฒ นำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรของเสียและพลังงำน
สำหรับกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันในระหว่ำงปี 2561 – 2564 จังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครำชกำร ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี แต่เนื่องจำกปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน
มีสำเหตุที่หลำกหลำย ทั้ง ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ กำรกระทำของมนุษย์ เช่น เผำพื้นที่กำรเกษตร
กำรเผำไร่เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซำกพืชที่เหลืออยู่ภำยหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเก็บหำของป่ำ กำรแกล้งจุด และ
โดยเฉพำะหมอกควัน ข้ำมแดน จึงทำให้กำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น
จึงทำให้ในห้วงเดือนมกรำคม - พฤษภำคมของทุกปี จังหวัดเชี ยงใหม่ยังต้องประสบปัญหำหมอกควันไฟป่ำในพื้นที่
อย่ำงต่อเนื่อง
โดยในภำพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ มีตัวชี้วัดกำรพัฒนำทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- ค่าคุณภาพอากาศที่ เกินค่ามาตรฐาน และจุด HOTSPOT สะสม พบว่ำ จำนวนวันที่มี ค่ำคุณภำพ
อำกำศ (PM 2.5) เฉลี่ ย 24 ชั่ว โมง เกิน ค่ำมำตรฐำนสู งสุดในปี 2564 โดยมีจำนวนมำกถึง 85 วัน และมี ค่ำ
คุณภำพอำกำศ (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดในปี 2563 คือ 360 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ มีจุดควำมร้อนสะสม
(HOTSPOT) เพิ่มมำกขึ้นทุกปี สะท้อนให้เห็นว่ำ ยังมีกำรเกิดไฟป่ำและหมอกควันในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และ
หำกจะเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนในปี 2563 กับ 2564 พบว่ำ จำนวนวันที่ ค่ำคุณภำพอำกำศ (PM 2.5)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ำมำตรฐำนมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ค่ำคุณภำพอำกำศ (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ำมำตรฐำน
มีจำนวนลดลง
ปี พ.ศ.

2559
2560
2561
2562
2563
2564

ค่าคุณภาพอากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
จานวนวัน/ปริมาณสูงสุด

(PM 10)

(PM 2.5)

จำนวนวัน
ปริมำณสูงสุด
จำนวนวัน
ปริมำณสูงสุด
จำนวนวัน
ปริมำณสูงสุด
จำนวนวัน
ปริมำณสูงสุด
จำนวนวัน
ปริมำณสูงสุด
จำนวนวัน
ปริมำณสูงสุด

24 วัน
192

75 วัน
241

(26 มีนำคม 2559)

4 วัน
153

(24 มีนำคม 2560)

14 วัน
173

(24 เมษำยน 2561)

29 วัน
282

(24 มีนำคม 2562)

(24 มีนำคม 2562)

(25 มีนำคม 2563)

(29 มีนำคม 2563)

33 วัน
276
28 วัน
217

จานวนจุด
ความร้อนสะสม
(HOTSPOT)
2,083
904
6,496
16,871

78 วัน
360

21,658

85 วัน
169

8,066

(3 เมษำยน 2564)
(3 เมษำยน 2564)
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
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- ด้ า นการอนุรั กษ์และฟื้น ฟูพื้น ที่ป่า พบว่ำ จำนวนพื้นที่ป่ำของจังหวัดมีจำนวนลดลงอย่ำงต่อเนื่ อ ง
โดยเฉพำะในปี 2563 ลดลงถึง 41,126 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.43 จึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำรอนุรัก ษ์ฟื้น ฟู
ทรัพยำกรป่ำไม้ให้กลับมำอุดมสมบูรณ์
การเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ.
พื้นที่ป่า (ไร่)
ร้อยละ
พื้นที่ป่า (ไร่)
2559
9,680,150.64
2560
9,669,932.13
- 10,218.51
0.12
2561
9,661,526.03
- 8,406.10
0.09
2562
9,627,355.98
- 34,170.05
0.35
2563
9,586,229.00
- 41,126.98
0.43
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

- สัดส่วนขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์ พบว่ำ สัดส่วนขยะมูลฝอย/ของเสียที่นำกลับมำ
ใช้ประโยชน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในปี 2563 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.63 สะท้อนถึงควำมสำมำรถ
ในกำรกำจัดขยะของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
ปี พ.ศ.
(ร้อยละ)
2559
2560
2561
15.11
2562
19.35
2563
36.45
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ผลกำรพัฒนำโครงกำรสำคัญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
• โครงกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพชุ ม ชนเพื่ อ ควบคุ ม กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ โดยส่ ง เสริ ม ให้
ทุกภำคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหำหมอกควัน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภำพอนำมัย
ของประชำชนและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศของกำรท่องเที่ยว สร้ำงโอกำส
ในกำรเพิ่มรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจตำมนโยบำย โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควันจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันในภำพรวมของจังหวัด มีกำรสนับสนุนกำลังในกำรลำดตระเวน
เฝ้ำระวัง กำรดับไฟของอำเภอ 24 อำเภอ ในห้วงเวลำ 50 วัน กำรถอดบทเรียนกำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควันจังหวัด
เชียงใหม่ และกำรสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดฝุ่นควันและไฟป่ำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บรวบรวม วิเครำะห์
ข้อมูลกำรเกิดไฟป่ ำในพื้นที่ ให้ สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงกำรประชำสั มพันธ์ กำรป้องกัน และ
แก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันและไฟป่ำ โดยเผยแพร่ทำงวิทยุ สวท. เชียงใหม่ หอกระจำย และเสียงตำมสำย และ
กำรผลิตข่ำวและข้อมูลประชำสัมพันธ์เผยแพร่ขยำยผลทำงสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่นๆ อย่ำงต่อเนื่อง
- กำรจั ด ท ำแนวกั น ไฟ จ้ ำ งเหมำรำษฎรประชำสั ม พั น ธ์ เฝ้ ำ ระวั ง ลำดตระเวนและดั บ ไฟป่ ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันรักษำป่ำในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติและป่ำอนุรักษ์ ซึ่งเป็นสำเหตุกำรเกิดมลพิษและ
หมอกควันในพื้นที่ได้
• โครงกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสนับสนุนชุมชน ในกำรสร้ำงป่ำ
เพิ่มรำยได้ในพื้นที่โครงกำรร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ กำรสร้ำงฝำยชะลอน้ำ สนับสนุนกล้ำไม้ให้ชุมชนเพื่อสร้ำงป่ำ
และเพิ่มรำยได้ และส่งเสริมกำรปลูกหวำยเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์พื้นที่ป่ำต้นน้ำให้สำมำรถเป็นแหล่งต้นน้ำลำธำรและ
เป็นแหล่งสร้ำงอำหำรให้กับประชำชนในพื้นที่ รวมถึงสำมำรถเพิ่มอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำในจังหวัดได้
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• โครงกำรพัฒ นำหมู่บ้ำนเชิงนิ เวศ (Eco Village) เป็นกำรส่ งเสริมและพัฒ นำคุณภำพชีวิตให้พึ่งพำ
ตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตำมแนวพระรำชดำริปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ สู่กำรเป็น
หมู่บ้ำนเชิงนิเวศตำมแนวพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน เพื่อพัฒนำให้ เป็น
หมู่บ้ำนเชิงนิเวศ รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุม ชน โดยกำรฝึกอบรมพัฒนำ
ฐำนองค์ ค วำมรู้ ท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญำชำวบ้ ำ น และถ่ ำ ยทอดเผยแพร่ แ ละพั ฒ นำต่ อ ยอดองค์ ค วำมรู้ ภู มิ ปั ญ ญำ
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
• โครงกำรฟื้น ฟูและพั ฒ นำคุณภำพดิน กิจกรรมป้องกัน กำรพั งทลำยของพื้น ที่ตลิ่ ง ริมน้ ำ เป็นกำร
ก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อป้องกันกำรพังทลำยของดินและกำรกัดเซำะของแม่น้ำ ให้ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถใช้ประโยชน์บริเวณหลังเขื่อนป้องกันตลิ่งในกำรออกกำลังกำย
ใช้เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดทำกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงสร้ำงรำยได้จำกกิจกรรมต่ำงๆ
• โครงกำรจัดหำและพัฒนำแหล่งน้ำ เป็นกำรดำเนินโครงกำรเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งและ
น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำรพัฒนำแหล่งน้ำใช้ประโยชน์เพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภคบริโภค และเพื่อให้
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- ปรับปรุงและพัฒนำระบบกระจำยน้ำให้กับพื้นที่ที่ยังขำดแคลน โดยก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ
พร้อมระบบส่งน้ำบ้ำนนำกบ ตำบลบ้ำนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประชำชนได้รับประโยชน์ในกำร
อุปโภคบริโภคและใช้เพื่อกำรเกษตร จำนวน 1,000 ไร่ ประชำชนได้รับประโยชน์ จำนวน 280 ครัวเรือน
- จัดหำและสนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อแก้ปัญหำคลองแม่ข่ำ โดยปรับปรุงคลองแม่ข่ำน้อย ระยะที่ 1
พร้อมอำคำรประกอบ ตำบลป่ำแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้สำมำรถกักเก็บน้ำแม่ข่ำไว้ในลำน้ำ
ช่วงฤดูแล้ง สนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร ช่วยในกำรระบำยน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ด้ำนทิศใต้
ของเมืองเชียงใหม่ และสำมำรถรักษำระบบนิเวศและปรับปรุงภูมิทัศน์ในลำคลองแม่ข่ำน้อยให้ดีขึ้นได้ นอกจำกนี้
ยังได้ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมำภิบำลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่ำ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ชุมชน
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำแม่ข่ำ และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรเก็บขยะ กำรฟื้นฟูคลองแม่ข่ำในพื้นที่
ต้นน้ำ กลำงน้ำ และปลำยน้ำ โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงกำรจัดทำอุปกรณ์ดักจับไขมันแบบง่ำยเพื่อใช้
ในครัวเรือน ซึ่งก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกชุมชน และเกิดกำรแก้ไขปัญหำคลองแม่ข่ำอย่ำงยั่งยืน
7.4 มิติด้านด้านความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข และ
พื้นที่ชำยแดนมีควำมมั่นคงสงบสุข
โดยในภำพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ตัวชี้วัดกำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคงมีกำรเติบโตในทำงบวก
กล่ำวคือ หมู่บ้ำน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหำยำเสพติด (หมู่บ้ำนสีขำว) มีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และชุมชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรสำธำรณภัย เพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่อ
แสนประชำกรมีจำนวนเพิ่มขึ้นและลดลงอย่ำงไม่คงที่
ปี พ.ศ.

หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) (หมู่บา้ น)

จานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน
ต่อแสนประชากร

ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
มีความพร้อมในการจัดการ
สาธารณภัย (หมู่บ้าน)

2559
2560
2561
2562
2563

1,300
1,278
1,652
1,719
1,873

36.43
34.18
31.20
39.94
35.47

247
283
292
297

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
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ผลกำรพัฒนำโครงกำรสำคัญด้ำนควำมมั่นคง ได้แก่
 โครงกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปัญ หำยำเสพติ ด จัง หวั ดเชีย งใหม่โ ดยใช้ก ลไกประชำรั ฐ เพื่ อ ควบคุ ม และ
ลดปัญหำยำเสพติดให้มีควำมต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และ
เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพื้นที่กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดให้ประชำชน
มีควำมเชื่อมั่น พึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรลดและควบคุมปัญหำยำเสพติดของจังหวัด โดยขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้
- กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อควำมยั่งยืน โดยดำเนินกำรจัดชุดปฏิบัติกำร
ประจำตำบลป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในพื้นที่ 25 อำเภอ พัฒนำศักยภำพและเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกร
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่ 25 อำเภอ รวมถึงกำรจัดงำนวันยำเสพติดในระดับจังหวัด
และอำเภอ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ และบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่
- กำรสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงกำร To Be Number One เพื่อปลุกจิตสำนึกในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชน เกิดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ในสมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และ
บูรณำกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน ในพื้นที่จังหวัดอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
- สนับสนุนโครงกำรร้อยใจรักษ์ เพื่อควบคุมและลดระดับควำมรุนแรงของปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพติดในพื้นที่โครงกำรร้อยใจรักษ์ โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน โดยดำเนินกำรสืบสวนหำข่ำว
เฝ้ำระวังกำรแพร่ร ะบำดยำเสพติดในพื้น ที่บ้ำนห้ว ยส้ ำน กำรสกัดกั้น กำรลั กลอบล ำเลี ยงยำเสพติดและหยุด ยั้ง
กำรแพร่ระบำดยำเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่อำย และอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับโทษของยำเสพติด
 โครงกำรบูรณำกำรสร้ำงควำมมั่นคงในพื้นที่ชำยแดนและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน
ในระดับท้องถิ่น เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงในแต่ละพื้นที่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้ำน
ให้เกิดกำรร่วมคิดร่วมทำซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดควำมสำมัคคี เพื่อยกระดับชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง สำมำรถปกป้อง
ชุมชนจำกปัญหำควำมมั่นคงได้ในที่สุด และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยดำเนินกำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้นำหมู่บ้ำน/ชุมชนตำมแนวชำยแดน โดยกำรจัดประชุมเพื่อให้ควำมรู้ และซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน เชื่อมควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน ด้ำนกำรกีฬำสร้ำงควำมสัมพันธ์
และกำรแลกเปลี่ ยนวั ฒนธรรมประเพณีกับประเทศเพื่อนบ้ำนของ 5 อำเภอชำยแดน ฝึ กอบรมรำษฎรชุดรักษำ
ควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอชำยแดน สนับสนุนด่ำนตรวจและจุดตรวจ จุดสกัดกำรลักลอบนำเข้ำ
ยำเสพติด และกำรหลบหนีเข้ำเมืองแบบผิดกฏหมำยตำมแนวชำยแดน ของอำเภอชำยแดน 5 อำเภอ และส่งเสริม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรข่ำว โดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน
 โครงกำรเชียงใหม่ปลอดภัย ภำยใต้กลไกประชำรัฐ ตำมหลักเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ เพื่อเป็นกำรลด
ควำมเสี่ยงจำกควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดอัตรำกำรเสียชีวิตจำกสำธำรณภัยของประชำชน
และนักท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือภัยพิบัติเชิงรุกให้กับผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยในภำวะฉุกเฉินในพื้นที่ รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชน
ให้พร้อมรับมือสำธำรณภัย โดยกำรจัดอบรมประชำชนในพื้นที่หมู่บ้ำนท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ให้มีควำมพร้อม
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณภัย และปลอดภัยจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติ นอกนี้ยังได้ส่งเสริมควำมปลอดภัย
ทำงถนน เพื่อควำมปลอดภัยของชำวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยควำมปลอดภัยทำงถนนแก่นักท่องเที่ยว
และประชำชนในพื้นที่ รวมถึงเพื่อเป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยกำรพัฒนำและ
อำนวยควำมปลอดภัยเส้นทำงต่ำงๆ ในพื้นที่จังหวัด และระหว่ำงจังหวัด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรเดินทำงให้แก่
ประชำชนและนักท่องเทีย่ ว
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จำกกำรดำเนินกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2561 – 2565) จังหวัดเชียงใหม่
ยังคงต้องให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ดังนี้
1. โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยว บนฐำนทรัพยำกรทำง
กำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ทั้งทำงธรรมชำติ วัฒนธรรม และสุขภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
โดยใช้ วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญำอั น เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ส ำคั ญ ในกำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำร รวมถึ ง กำรพั ฒ นำ
กำรท่องเที่ยวชุมชน เพื่อผลักดันกำรพัฒนำสู่เศรษฐกิจฐำนรำก ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม ลดควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำระหว่ำงเมืองกับชุมชนนอกเขตเมือง รวมถึงให้ควำมสำคัญ กับกำรสร้ำง
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวทุกฤดูกำล ให้เกิดกำรท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ตลอดจนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อสร้ำง
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่
2. โครงการพั ฒ นาด้ า นการเกษตร ควรมุ่ ง เน้ น กำรขั บ เคลื่ อ นเกษตรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ ทั้ ง เกษตรปลอดภั ย
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรตำมแนวพระรำชดำริ โดยควรให้ควำมสำคัญกับผลผลิตทำงกำรเกษตรที่สำคัญของจังหวัด
(Product Champion) ได้แก่ มะม่วง กระเทียม ลำไย อำโวคำโด พืชเมืองหนำว เป็นต้น รวมถึงพืชสมุนไพรเพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกำรยกระดับกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพบนมำตรฐำนที่ปลอดภัย และ
ส่งเสริมกำรเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรอย่ำงครบวงจร
3. โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร OTOP และ
SMEs ของจังหวัด ให้สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภำพ รวมถึงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของจั งหวัด ประกอบไปด้วย อุตสำหกรรมอำหำร อุ ตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ อุตสำหกรรม MICE และ
ธุรกิจสุขภำพ เพื่อยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
4. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำหมอกควัน
และไฟป่ำ ซึ่งเป็นปัญหำที่สำคัญในระดับพื้นที่ โดยต้องบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ในระดับ ภำคเหนื อและควำมร่ ว มมือระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำไม้และทำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ อันเป็นแหล่งต้นน้ำและทรัพยำกรที่สำคัญของประเทศ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรขยะในพื้นที่
ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควบคู่ไปกับกำรเติบโตของเมือง
5. โครงการพัฒนาด้ า นสังคม ควรมุ่งเน้นกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิตผู้ สู งอำยุ ให้ พร้อมเข้ำสู่ สั งคมผู้ สู งอำยุ
กำรพัฒนำกลุ่มเปรำะบำง กำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนให้กับประชำชนในพื้นที่ และกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่ อน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริอย่ำงต่อเนื่อง
6. โครงการพัฒนาด้านความมั่นคง ควรให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ปัญหำควำมมั่นคงใน
พื้นที่ชำยแดน รวมถึงกำรสร้ำงควำมปลอดภัยจำกสำธำรณภัยและอุบัติเ หตุบนท้องถนน เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ปลอดภัย และควำมสงบในพื้นที่
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
1. บทวิเคราะห์
1.1 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 5 มิติ
กำรวิเครำะห์ ส ภำวกำรณ์กำรพัฒ นำของจังหวัดเชียงใหม่ได้คำนึงถึงควำมเชื่อมโยงกับกรอบทิศ ทำง
กำรพัฒนำระดับประเทศ จึงได้นำข้อมูลตัวชี้วัดกำรพัฒนำระดับจังหวัด ที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติได้จัดทำขึ้น มำพิจำรณำประกอบกำรวิเครำะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริงของพื้นที่เพื่อสะท้อนถึงสภำพกำร
พัฒนำจังหวัดเชียงใหม่โดยเปรียบเทีย บกับระดับค่ำกลำงของประเทศ และสำมำรถเชื่อมโยงสู่ประเด็นปั ญหำ/
ประเด็นกำรพัฒนำของจั งหวัดได้อย่ำงชัดเจนยิ่ งขึ้น ผลกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์จำกตัวชี้วัดกำรพัฒ นำจั งหวัด
เชียงใหม่ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
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1.2 ภาพรวมสภาวการณ์การพัฒนา
กำรพัฒนำในภำพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562 อยู่ในระดับต่ำกว่ำระดับประเทศเล็กน้อย กล่ำวคือ
ตัวชี้วัดภำพรวม (Composite Index) ของจังหวัดทั้งประเทศมีค่ำกลำงอยู่ที่ 52.87 ขณะที่ของจังหวัด เชียงใหม่
เท่ำกับ 51.16 เมื่อพิจำรณำตัวชี้วัดทั้ง 5 มิติ พบว่ำมีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนค่ำกลำงของประเทศจำนวน 16 ตัวชี้วัด
จำกทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด โดยมิติที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องให้ควำมสำคัญในกำรแก้ไขปั ญหำ คือ มิติด้ำนสันติภำพและ
ยุติธรรม เนื่องจำกตัวชี้วัดเกือบทุกตัว มีค่ำต่ำกว่ำค่ำกลำง ไม่ว่ำจะเป็น กำรแจ้งควำมคดีชีวิต ร่ำงกำย เพศ และ
คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ จำนวนประชำกรในเรือนจำ และอัตรำกำรฆ่ำตัวตำย รวมถึงมิติด้ำนควำมเป็นหุ้นส่วน
กำรพัฒนำ ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัด และสัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชำกร
แสนคน อย่ำงไรก็ตำม สำหรับมิติกำรพัฒนำด้ำนอื่น ทั้งมิติด้ำนกำรพัฒนำคน ด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่ง และ
ด้ำนสิ่ งแวดล้ อม มี ร ะดั บ กำรพั ฒ นำที่ ดี ตั ว ชี้ วั ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง กว่ ำค่ ำ กลำง ทั้ ง นี้ จังหวัดยังคงต้ องให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทั้ง 5 ด้ำน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำจังหวัดให้สอดคล้องกับระดับกำรพัฒนำในระดับประเทศ
ต่อไป

1.3 มิติการพัฒนาที่สาคัญ
1.3.1 มิติการพัฒนาคน (People)
ตัว ชี้วัดในมิติ ด้ำนกำรพัฒ นำคนของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำ ค่ำตัว ชี้วัด ส่วนใหญ่สูงกว่ำค่ำกลำง
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นอัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรืออำชีวศึกษำ ที่มีค่ำร้อยละ 78.05
เทียบกับค่ำกลำงประเทศที่ร้อยละ 73.70 รวมถึงจำนวนค่ำเฉลี่ยคะแนน o – net มัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ
38.23 เทียบกับค่ำกลำงประเทศ ร้อยละ 35.29 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ เด็ก/นักเรียนในจังหวัดสำมำรถเข้ำ ถึง
กำรศึกษำและมีโอกำสได้รับกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรืออำชีวศึกษำได้เพิ่มมำกขึ้น และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีศักยภำพในกำรประเมินวัดผลกำรเรียนรู้ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ครอบคลุม 5 วิชำ
ได้แก่ วิชำภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ มำกยิ่งขึ้น ในขณะที่ประชำกรที่อยู่ใต้เส้น
ควำมยำกจน ร้ อ ยละ 4.82 ต่ ำกว่ ำ ค่ ำ กลำงของประเทศที่ ร้ อ ยละ 1.32 (ค่ ำ กลำงของประเทศ คื อ 6.14)
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ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำประชำชนสำมำรถบริโภคสินค้ำและบริกำรในระดับควำมจำเป็นขั้นพื้นฐำนของกำรดำรงชีพ
มำกขึ้น ส่งผลให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่อัตรำส่วนประชำกรต่อแพทย์ 1,176 คน/แพทย์ เทียบกับค่ำกลำง
ประเทศ 2,274 คน/แพทย์ แสดงให้เห็นถึงกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขที่ครอบคลุมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม
กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ ในมิติด้ำนกำรพัฒนำคน ยังคงมีตัวชี้วัดที่ต่ำกว่ำค่ำกลำงเล็กน้อย ได้แก่ เรื่องจำนวน
ปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกรไทยอำยุ 15 – 59 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 8.99 ต่ำกว่ำค่ำกลำงประเทศร้อยละ
0.16 (ค่ำกลำงประเทศร้อยละ 9.15) ซึ่งสะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและศักยภำพในกำร
ปรับตัวของประชำกรต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม/เทคโนโลยี รวมถึงร้อยละของทำรกแรกเกิดที่มีน้ำหนัก
ต่ำกว่ำเกณฑ์ ร้อยละ 11.30 เมื่อเทียบกับค่ำกลำงประเทศร้อยละ 10.47 ตลอดจนร้อยละของประชำกรที่เจ็บป่วย
ที่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยใน ร้ อ ยละ 12.95 เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ ำ กลำงประเทศร้ อ ยละ 11.23 ซึ่ ง แสดงให้ เ ป็ น ว่ ำ ประชำชน
ในจังหวัดมีสุขภำวะที่ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่แรกเกิด ตลอดจนทุกช่วงวัย ดังนั้นจึงต้องให้ควำมสำคัญ
ในกำรพัฒนำคนในทุกช่วงวัย
1.3.2 มิติด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)
กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ในมิติด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่งส่วนใหญ่สูงกว่ำค่ำกลำงของประเทศ
ได้แก่ ในเรื่องของอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด โดยมีรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน
ในจังหวัดร้อยละ 3.88 เทียบกับค่ำกลำงของประเทศร้อยละ -0.46 สะท้อนให้เห็นว่ำ ครัวเรือนในจังหวัดมีรำยได้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีควำมมั่นคงทำงรำยได้ที่มำกขึ้น ขณะที่อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ร้อยละ 2.37 เทียบกับค่ำกลำงประเทศร้ อยละ 0.68 แต่ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 2561 ร้อยละ 3.03 รวมถึง
ผลิตภำพแรงงำนที่มีค่ำที่สูงกว่ำค่ำกลำงประเทศ คือ 147,971 บำท/คน เมื่อเทียบกับค่ำกลำง คือ 121,328
บำท/คน แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรของแรงงำนที่สูงขึ้น แรงงำนมีคุณภำพมำกขึ้น สำหรับ
อัตรำส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรำยได้เฉลี่ยของครัวเรือน ยังต่ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ คือ ร้อยละ 5.48 เทียบกับค่ำกลำง
ประเทศร้อยละ 6.92 แสดงให้เห็นถึง หนี้เฉลี่ยครัวเรือนของคนในจังหวัดที่มี ควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนมำกขึ้น ขณะที่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลัง แรงงำน ร้อยละ 39.76 เทียบกับค่ำกลำงของประเทศ
ที่ร้อยละ 24.93 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงให้เห็นถึงกำรมี ระบบคุ้มครองแรงงำน มี โครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสั ง คม
ที่เข้มแข็ง อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำจังหวัด เชียงใหม่ในมิติ ด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่ง ยังคงมีตัวชี้วัดที่ต่ำกว่ำ
ค่ำกลำง ได้แก่ อัตรำกำรว่ำงงำน คือ ร้อยละ 0.91 ยังมีค่ำสูงกว่ำค่ำกลำงของประเทศเล็กน้อย คือร้อยละ 0.86
และมีสัมประสิทธิ์ กำรกระจำยรำยได้ ร้อยละ 0.456 ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำประเทศเล็กน้อย (ค่ำกลำงประเทศร้อยละ
0.432) ในอัตรำร้อยละ 0.024 ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ยังมีสัดส่วนกำรใช้พลังงำนที่สูงกว่ำค่ำกลำงประเทศ
ในทุกตัวชี้วัด โดยสะท้อนถึงกำรใช้พลังงำนที่มำกและไม่มีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นตัวชี้วัดสัดส่วนปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำภำคครัวเรือนต่อประชำกร 730.59 kw-ชั่วโมง/คน เทียบกับค่ำกลำงของประเทศ 548.49 kw-ชั่วโมง/คน
สัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำภำคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรมต่อ GPP
ภำคอุตสำหกรรมมีปริมำณ 763.03 ลิตร/ล้ำนบำท ขณะที่ค่ำกลำงของประเทศมีปริมำณ 469.42 ลิตร/ล้ำนบำท
ทั้งนี้ ยังมีร้อยละของหมู่บ้ำนที่ถนนสำยหลั กใช้กำรได้ตลอดปี ร้อยละ 57.40 เทียบกับค่ำกลำงของประเทศร้อยละ
65.46 และยังคงมีปัญหำในเรื่องครัวเรือนที่มีบ้ำนและที่ดินเป็นของตนเอง ในอัตรำร้อยละ 60.06 เมื่อเทียบกับ
ค่ำกลำงของประเทศที่ร้อยละ 82.47 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำประชำชนยังไม่มีบ้ำน/ที่อยู่อำศัยที่มีควำมมั่นคง เนื่องจำก
สภำพพื้นที่ของจังหวัดเป็น พื้น ที่ป่ำถึงร้ อยละ 70 ของพื้นที่ และประชำชนยังขำดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินและ
ที่อยู่อำศัย โดยภำพรวมจะเห็นได้ว่ำ มิติด้ำนเศรษฐกิจและควำมมั่งคั่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมำกจะมีค่ำสูงกว่ำ
ระดั บ ประเทศ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ำ ภำวะเศรษฐกิ จ ของจัง หวัดเชีย งใหม่ มี ก ำรขยำยตัว และเติ บ โตอย่ำ งต่อ เนื่อง
แต่อำจจะยังคงไม่มีเสถียรภำพ ดังนั้น จึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริม เศรษฐกิจในภำพรวมของจังหวัด ทั้งภำค
กำรบริกำร ภำคกำรเกษตร และภำคอุตสำหกรรม เพื่อให้กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภำพรวมเกิดควำมสมดุล และ
มีเสถียรภำพมำกขึ้น ตลอดจนให้ควำมสำคัญกับกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ทั้งในระดับครัวเรือน
และสถำนประกอบกำร
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1.3.3 มิติด้านสิ่งแวดล้อม
ผลกำรพั ฒ นำในมิ ติ ด้ ำนสิ่ งแวดล้ อ มของจั งหวัด เชีย งใหม่ ยั ง คงต้ อ งได้ รั บ กำรพั ฒ นำในเกือบ
ทุกตัวชี้วัด เนื่องจำกมีระดับต่ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นพื้นที่ป่ำไม้ซึ่งมีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่
ป่ำไม้ในปี 2562 คือ ร้อยละ -0.35 ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 0.10 (ลดลจำกปีก่อนหน้ำ
ปี 2561 จำนวน -0.25) สะท้อนถึงพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกันมีประชำกรที่
ประสบอุทกภัยถึงร้อยละ 11.13 เทียบกับค่ำกลำงประเทศร้อยละ 1.51 มำกกว่ำค่ำกลำงประเทศถึงร้อยละ 9.62
อย่ำงไรก็ตำมสัดส่วนปริมำณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมำณขยะที่เกิดขึ้น ที่สูงกว่ำค่ำกลำงถึงเกือบ 3 เท่ำ คือ ร้อยละ
73.10 เทียบกับค่ำกลำงซึ่งเท่ำกับ 18.80 สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรกำจัดขยะของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
ครัวเรือนที่เข้ำถึงน้ำประปำร้อยละ 22.53 เมื่อเทียบกับค่ำกลำงของประเทศร้อยละ 16.81 แสดงถึงกำรให้บริกำร
ด้ำนประปำของจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นที่มำกขึ้น ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำรฟื้นฟูพื้นที่
ป่ำไม้/ป้องกันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ รวมทั้งบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ
ในพื้นที่จังหวัด เน้นสร้ำงจิตสำนึกให้กั บประชำชนไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องกำรลดกำรเผำ กำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรป่ำไม้
ทรัพยำกรธรรมชำติ และให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยในพื้นที่อย่ำงทันท่วงที
1.3.4 มิติด้านสันติภาพและยุติธรรม (Peace)
ผลกำรพัฒนำในมิติ ด้ำนสันติภำพและยุติธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงต้องได้รับกำรพัฒ นำ
ในเกือบทุกตัวชี้วัด เนื่องจำกมีระดับต่ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ ไม่ว่ำจะเป็น ในเรื่องควำมปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สิน เนื่องจำกเกิดกำรแจ้งควำมคดีชีวิต ร่ำงกำย เพศ และคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 116.90 คนต่อแสน
ประชำกร เมื่อเทียบกับค่ำกลำงประเทศร้อยละ 80.86 ขณะเดียวกันมีประชำกรในเรือนจำถึง 609.24 คนต่อแสน
ประชำกร เทียบกับค่ำกลำงประเทศร้อยละ 502.87 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมีประชำกรที่กระทำผิดกฎหมำยจำนวน
มำกขึ้น และมีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยของประชำกรร้อยละ 11.18 คนต่อแสนประชำกร เทียบกับค่ำกลำงประเทศ
ร้อยละ 7.08 อย่ำงไรก็ตำมมีสัดส่ว นเจ้ ำหน้ำที่ตำรวจถึงร้ อยละ 325.75 คนต่อแสนประชำกร เมื่อเทียบกับ
ค่ำกลำง 268.05 คนต่อแสนประชำกร ซึ่งไม่แปรผกผันตำมกำรแจ้งคดีควำมต่ำงๆ และผู้กระทำผิดในเรือนจำที่มี
สถิติมำกขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถูกกักขังที่รอกำรพิพำกษำในสัดส่วนของประชำกรในเรือนจำ ร้อยละ 16.49
ต่ำกว่ำค่ำกลำงเล็กน้อยคือ 16.52 ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับประชำชนในพื้นที่ รวมถึงกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงจิตสำนึกให้ประชำชนไม่กระทำผิดกฎหมำย และ
สร้ำงสุขภำพจิตที่ดีให้กับประชำชน
1.3.5 มิติด้านความเป็นหุ้นส่วนพัฒนา (Partnership)
ตัวชี้วัดมิติด้ำนควำมเป็นหุ้นส่วนพัฒนำของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับดี มีค่ำคะแนนสูงกว่ำค่ำ
กลำงของประเทศ ได้แก่ ประชำกรที่เข้ำถึงอินเตอร์เน็ตร้อยละ 63.46 เมื่อเทียบกับค่ำกลำงของประเทศร้อยละ
60.75 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำรเข้ำถึงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนของประชำชนในพื้นที่ที่ครอบคลุมมำกขึ้น รวมถึง
กำรเก็บภำษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรำยได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจที่มีค่ำร้อยละ 15.74
ซึ่งสูงกว่ำค่ำกลำงของประเทศที่มีค่ำร้อยละ 11.56 สะท้อนถึ งควำมสำมำรถในกำรจัดหำรำยได้ที่เพิ่มขึ้น ของ
ท้องถิ่น สำมำรถนำไปพัฒนำท้องถิ่น ได้มำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของจังหวัด
ที่มีค่ำร้ อยละ 36.94 (ลดลงจำกปี ก่ อ นหน้ำ 34.22) เทียบกับค่ ำ กลำงประเทศร้ อ ยละ 71.87 สะท้ อ นถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของจังหวัดที่ลดลง รวมถึงจำนวนองค์กรชุมชนต่อประชำกรแสนคน
ยังมีค่ำคะแนนต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ คือร้อยละ 114.60 เมื่อเทียบกับค่ำกลำงของประเทศ ร้อยละ 142.82
โดยสะท้อนถึงกำรขำดกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วมในระดับชุมชนอย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่ม ดังนั้น จังหวัด
จึงต้องให้ควำมสำคัญกับกับ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรแผนงำนโครงกำรพัฒนำของจังหวัด
ในแต่ละปี และส่งเสริมกำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย และทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง
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1.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
S1
S2

S3

S4
S5
S6

S7

จุดแข็ง (Strengths)
มี ฐ ำนทำงเศรษฐกิ จ ที่ ห ลำกหลำย อำทิ เศรษฐกิ จ
สร้ำงสรรค์ เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง อุตสำหกรรมท่องเที่ยว
กำรค้ำและบริกำร ท่องเที่ยวธุรกิจ MICE เป็นต้น
มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งจ ำนวนมำก มี รู ป แบบ
กำรท่ อ งเที่ ย วที่ หลำกหลำย อำทิ ท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิเวศ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม/วิถีชีวิต และมีสถำนที่รองรับกำรจัด
กิจกรรมระดับนำนำชำติ
มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ ประเพณี ประวัติศำสตร์
และควำมเป็นล้ำนนำ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
มี ภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ำกำศที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรปลู ก พื ช
เมื อ งหนำว พื ช สมุ น ไพร และพื ช ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตร พืชผัก ผลไม้
และไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ เมื อ งหนำวที่ โ ดดเด่ น และ
มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในพื้นที่จำนวน
มำก ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง ผลิ ต ผลผลิ ต
ทำงกำรเกษตรที่มีคุณภำพ

w1
w2

w3

w4
w5
w6

จุดอ่อน (Weaknesses)
ปั ญ ห ำ ห ม อกค วั น แ ละไ ฟป่ ำ ( PM 2. 5) แ ล ะ
กำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
(ป่ำไม้, ขยะ, น้ำเสีย)
โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนทำงด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วและ
ด้ำนกำรเกษตร (ถนน/แหล่งน้ำ) ยังไม่ครอบคลุม

ขำดกำรวำงแผนกำรผลิ ต ด้ ำ นกำรเกษตรที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตลำด และขำดเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร
ขำดแคลนแรงงำนด้ ำ นกำรเกษตรและขำดกำร
พั ฒ นำเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ท ดแทนแรงงำนเกษตร
สูงอำยุ
ผู้ ป ระกอบกำรวิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชน (SME) ในจั ง หวั ด
ขำดควำมรู้ แ ละควำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำเพื่ อ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
กำรท่ อ งเที่ ย วมี ก ำรกระจุ ก ตั ว สู ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มั ก ไปเยี่ ย มเยื อ นในสถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วเฉพำะจุ ด
รวมถึ ง มี ช่ อ งว่ ำ งของกำรท่ อ งเที่ ย วช่ ว งฤดู ก ำล
ท่องเที่ยว (High Season) และนอกฤดูกำลท่องเทีย่ ว
(Low Season) สูง
กลุ่มเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มกำรเข้ำสู่
วงจรปัญหำยำเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
ปั ญ หำกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มในกำรเข้ ำ สู่ สั ง คม
ผู้สูงอำยุ
กำรจั ด ระบบขนส่ ง สำธำรณะภำยในจั ง หวั ด ไม่ มี
ประสิทธิภำพและไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด

เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรบริก ำรด้ำนสุข ภำพและกำรแพทย์ w7
ของภำคเหนือที่มีมำตรฐำนระดับนำนำชำติ
S8 เป็นแหล่งต้นน้ำ มีทรัพยำกรธรรมชำติ และระบบนิเวศ w8
ที่หลำกหลำย
S9 เป็ น ศู น ย์ ก ลำงบริ ก ำรกำรศึ ก ษำของภำค เหนื อ w9
มีสถำนศึกษำทั้งระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ สำมำรถ
รองรับผู้เรียนในจังหวัดและผู้เรียนจำกนอกจังหวัด และ
มีสถำนศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยนิ
ทำงกำรมองเห็น และทำงร่ำงกำยและสุขภำพ สร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กกลุ่มดังกล่ำวในจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียง
S10 เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ ำ หั ต ถกรรม หั ต ถอุ ต สำหกรรม w10 ปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงสั ง คมในเรื่ อ งบริ ก ำร
บนพื้นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy)
สำธำรณะ บริ ก ำรขั้ น พื้ น ฐำน และควำมแตกต่ ำ ง
ของรำยได้ระหว่ำงเขตเมืองและชนบท
S11 มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นเส้ น ทำงกำรคมนำคม และขนส่ ง W11 ปั ญ หำกำรขำดโอกำสและควำมเท่ ำ เที ย มด้ ำ น
ที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่ำงๆ ทั้งระหว่ำงจังหวัด ทั้งทำงบกและ
กำรศึกษำ
ทำงอำกำศใน AEC GMS และ BIMSTEC
S12 มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำน สิ่ ง อ ำนวย W12 พื้ น ที่ จั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ป่ ำ สงวน และ
ควำมสะดวก เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ป่ำอนุรักษ์ทำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงจำกัด
ภำครัฐและภำคเอกชนในภำคเหนือ
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จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
S13 มี ส ถำนทู ต และสถำนกงสุ ล ต่ ำ งประเทศประจ ำ W13 กำรจัดกำรชำยแดน ยังไม่เป็นรูปธรรม
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ จ ำนวนมำก สำมำรถสร้ำ งเครื อข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศได้
S14 มี เ ครื อ ข่ ำ ยผู้ ป ระกอบกำร ภำคเอกชนและภำค W14 ขำดกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำทั ก ษะในกำรสื่ อ สำร
ประชำสั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ ง ช่ ว ยผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ และ
ภำษำต่ำงประเทศ
กำรแก้ไขปัญหำของจังหวัด
O1

O2

O3

O4

O5
O6

โอกาส (Opportunity)
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580)
เปิ ด โอกำสและสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำด้ ำ นต่ ำ งๆ อย่ ำ ง
หลำกหลำย ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 กำรสร้ ำ งโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม และยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 มุ่งเน้น
เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำ สังคมเดินหน้ำอย่ำงยั่งยืน ในด้ำน
1. เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 2. กำรท่องเที่ยว
เน้ น มู ล ค่ ำ 3. กำรแพทย์ แ ละสุ ข ภำพแบบครบวงจร
4. ประตูกำรค้ำกำรลงทุนและโลจิสติกส์ 5. SMEs วิสำหกิจ
ชุมชน และวิสำหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่ำงต่อเนื่องยั่งยืน
และ 6. กำรลดควำมเสี่ ย งจำกภั ย ธรรมชำติ แ ละ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มำส่งเสริมให้เกิดกำร
พัฒนำจังหวัด
แผนพัฒนำภำคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย
1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวและบริกำรบนฐำนภูมิปัญญำและ
วัฒนธรรม 2. พัฒนำกำรผลิตตำมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมแปรรูปมูลค่ำสูง 3. พัฒนำสู่กำรเป็น
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภำคเหนื อ (Creative LANNA)
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ำ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
น้ ำที่ มี ค วำมสมดุ ล ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำหมอกควั น
ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง 5. พัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ชี วิ ต เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจน พั ฒ นำผู้ สู ง อำยุ สู่
กำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพ (Active Aging) และพัฒนำ
ทักษะฝีมือแรงงำน
นโยบำยรัฐบำลส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
อำทิ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน ทัวร์เที่ยวไทย นโยบำย
รัฐบำลในกำรเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่อ งเพื่อ
เปิดรับนักท่องเที่ยว “โครงกำร Charming Chiang Mai”
และเป็นเมืองน่ำท่องเที่ยวของโลก
กระแสนิ ยมกำรท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภำพและเชิ งวั ฒนธรรม
ท ำให้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จุ ด หมำยปลำยทำงของ
นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
กระแสนิยมของชำวไทยและชำวต่ำงชำติต่อกำรมำศึกษำ
และทำงำนในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเพิ่มช่องทำงกำรสร้ำง
รำยได้และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับจังหวัด

T1

อุปสรรค (Threats)
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และโรคภัยใหม่ๆ

T2

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภำวะโลกร้อน
และภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถควบคุมได้

T3

กำรอพยพย้ำยถิ่นของชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
เข้ำมำทำงำน กำรลักลอบเข้ำเมือง ของแรงงำน
ต่ำงด้ำวจำกประเทศเพื่อนบ้ำนและอำศัยอยู่ใน
พื้ น ที่ ท ำให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ อำชี พ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข และระบบสำธำรณูปโภค

T4

พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
เช่ น กำรท่ อ งเที่ ย วแบบกลุ่ ม ที่ เ ล็ ก ลง ใช้ เ วลำ
กำรเดิ น ทำงที่ สั้ น ลง ท่ อ งเที่ ย วแบบประหยั ด
ค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น

T5

ผลกระทบจำกกำรรวมกลุ่ ม ทำงเศรษฐกิ จ
ท ำให้ สิ น ค้ ำ บำงรำยกำรมี คู่ แ ข่ งทำงกำรตลำด
เพิ่มมำกขึ้น
ปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน

T6
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O7
O8
O9
O10
o11
O12
O13

O14
O15
O16

โอกาส (Opportunity)
ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ ทั น สมั ย ช่ ว ยพั ฒ นำกำร
ให้บริกำรของจังหวัดและทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลจังหวัด
ได้ง่ำยและรวดเร็ว
นโยบำยของรั ฐ บำลและหน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงที่ ส่ งเสริ ม
กำรพัฒนำให้เป็น Smart City

T7

อุปสรรค (Threats)
กำรจั ด กำรผั ง เมื อ ง ไม่ ร องรั บ กำรเติ บ โตของ
จังหวัด

T8

ระเบี ย บกฎหมำยที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำ
โดยเฉพำะกฎหมำยที่เกี่ย วกับ พื้น ที่ป่ำ อนุ รั ก ษ์
และป่ำสงวนแห่งชำติ
นโยบำยของรั ฐ บำลและหน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงที่ ส่ งเสริม T9 มี โ รคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละศั ต รู พื ช ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
กำรพัฒนำให้เป็น MICE City
ผลผลิตทำงกำรเกษตร
นโยบำยของรัฐบำลและหน่วยงำนส่วนกลำงที่ส่งเสริมให้ T10 ภำวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศ ส่งผลให้
เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภำพและบริกำรทำงกำรแพทย์
ต้ น ทุ น กำรผลิ ต มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น เช่ น น้ ำมั น
ไฟฟ้ำ และเกิดปัญหำค่ำครองชีพ
นโยบำยควำมร่ ว มมื อ ทำงเศรษฐกิ จ กำรรวมกลุ่ ม ทำง T11 อั ต รำกำรเกิ ด ของประชำกรลดลง กระทบต่ อ
เศรษฐกิจ และเขตกำรค้ำเสรี
กำลังแรงงำน
นโยบำยของรัฐให้ควำมสำคัญกับ Food Safety, Smart T12 ข้ อ จ ำกั ด และกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
Farmer และเกษตรกรรมยั่งยืน
กำรทำงำน
มีกำรประกำศทฤษฎีเศรษฐกิจ BCG เป็นวำระแห่งชำติ
เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่ำสูง และนวัตกรรม
อำหำรแห่ ง อนำคตในซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรส่ งเสริ ม
กำรพัฒนำผลผลิตในจังหวัด
กำรขยำยตัวของธุรกิจบริกำรสุขภำพและสปำส่งผลให้เกิด
ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ และหัตถกรรมล้ำนนำ
นโยบำยพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคม
ของประเทศ
นโยบำยและกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำ
สังคมและชุมชน และกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล

1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ TOWS Matrix
จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำมของจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่ ำวสำมำรถน ำมำ
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์เพื่อกำหนดทิศทำง/แนวทำงกำรพัฒนำหลักดังนี้
แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์ (TOWS Matrix)

Internal Strengths (S)
1.
2.
3.
4.
Internal Weaknesses (W)
1.
2.
3.
4.

External Opportunities (O)
1.
2.
3.
SO
"Maxi-Maxi" Strategy
Strategies that use
strengths to maximize opportunities.

External Threats (T)
1.
2.
3.
ST
"Maxi-Mini" Strategy
Strategies that use
strengths to minimize threats.

การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์
จากโอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ

การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและ
การลดปัจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง

WO
"Mini-Maxi" Strategy
Strategies that minimize weaknesses
by taking advantage of opportunities.

WT
"Mini-Mini" Strategy
Strategies that minimize weaknesses
and avoid threats.

การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส

การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค
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1) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ (SO Strategy "Maxi-Maxi" Strategy)
กลยุทธ์เชิงรุก
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
๑ มี ฐ ำนทำงเศรษฐกิ จ ที่ ห ลำกหลำย อำทิ เศรษฐกิ จ ๑ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) เปิดโอกำส
สร้ ำ งสรรค์ เกษตรแปรรู ป มู ล ค่ ำ สู ง อุ ต สำหกรรม
และสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำด้ ำ นต่ ำ งๆ อย่ ำ งหลำกหลำย
ท่องเที่ยว กำรค้ำและบริกำร ท่องเที่ยวธุรกิจ MICE
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ที่ 2
เป็นต้น
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ที่ 3
กำรพั ฒ นำและเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพคน ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4
กำรสร้ ำ งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสั ง คม และ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจำนวนมำก มีรูปแบบ ๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 มุ่งเน้น
กำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย อำทิ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เศรษฐกิ จ สร้ ำ งคุ ณค่ำ สั งคมเดิ น หน้ ำ อย่ ำงยั่ งยื น ในด้ ำน
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชำติ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภำพ
1. เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 2. กำรท่องเที่ยวเน้น
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม/วิถีชีวิต และมีสถำนที่
มูลค่ำ 3. กำรแพทย์และสุขภำพแบบครบวงจร 4. ประตู
รองรับกำรจัดกิจกรรมระดับนำนำชำติ
กำรค้ำกำรลงทุนและโลจิสติกส์ 5. SMEs วิสำหกิจชุมชน
และวิ ส ำหกิ จ เพื่ อ สั งคมเติ บ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ยั่ งยื น และ
6. กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ มำส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำจังหวัด
๓ มีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ ประเพณีประวัติศำสตร์ ๓ แผนพัฒนำภำคเหนือ พ.ศ. 2566 - 2570 ประกอบด้วย
และควำมเป็นล้ำนนำ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวและบริกำรบนฐำนภูมิปัญญำและ
วัฒนธรรม 2. พัฒนำกำรผลิตตำมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมแปรรูปมูลค่ำสูง 3. พัฒนำสู่กำรเป็น
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภำคเหนื อ (Creative LANNA)
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ำ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน้ำ
ที่ มี ค วำมสมดุ ล ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำหมอกควั น
ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง 5. พัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิต
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจน พั ฒ นำผู้ สู ง อำยุ สู่ ก ำรเป็ น
ผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพ (Active Aging) และพัฒนำทักษะฝีมือ
แรงงำน
๔ มี ภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ำกำศที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรปลู ก พื ช ๔ นโยบำยรัฐบำลส่งเสริมกำรท่ องเที่ ยวเพื่ อกระตุ้ นเศรษฐกิ จ
เมืองหนำว พืชสมุนไพร และพืชท้องถิ่น ที่มีควำม
อำทิ โครงกำรเรำเที่ ย วด้ ว ยกั น ทั ว ร์ เ ที่ ย วไทย นโยบำย
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
รั ฐ บำลในกำรเลื อ กจั งหวั ดเชี ย งใหม่เ ป็ น พื้ น ที่ น ำร่ อ งเพื่อ
เปิ ด รั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว “โครงกำร Charming Chiang Mai”
และเป็นเมืองน่ำท่องเที่ยวของโลก
๕ เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตร พืชผัก ผลไม้ ๕ กระแสนิ ย มกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภำพและเชิ งวั ฒ นธรรม
และไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ เมื อ งหนำวที่ โ ดดเด่ น และ
ท ำให้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จุ ด หมำยปลำยทำงของ
มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
๖ มี โ ครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ ใ นพื้ น ที่ ๖ กระแสนิยมของชำวไทยและชำวต่ำงชำติต่อกำรมำศึกษำและ
จ ำนวนมำก ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง ผลิ ต
ทำงำนในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเพิ่มช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้
ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีคุณภำพ
และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับจังหวัด
๗ เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ ๗ ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ ทั น สมั ย ช่ ว ยพั ฒ นำกำร
ของภำคเหนือที่มีมำตรฐำนระดับนำนำชำติ
ให้บริกำรของจังหวัดและทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลจังหวัด
ได้ง่ำยและรวดเร็ว
๘ เป็นแหล่งต้นน้ำ มีทรัพยำกรธรรมชำติ และระบบ ๘ นโยบำยของรั ฐ บำลและหน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงที่ ส่ ง เสริ ม
นิเวศที่หลำกหลำย
กำรพัฒนำให้เป็น Smart City
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๙

๑๐
11
12
13

จุดแข็ง (Strengths)
เป็ น ศู น ย์ ก ลำงบริ ก ำรกำรศึ ก ษำของภำคเหนื อ
มี สถำนศึ กษำทั้ ง ระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
อำชี ว ศึ ก ษำและอุ ด มศึ ก ษำที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่
ยอมรับ สำมำรถรองรับผู้เรียนในจังหวัดและผู้เรียน
จำกนอกจั งหวั ด และมี ส ถำนศึ ก ษำส ำหรั บเด็ กที่ มี
ควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ทำงกำรมองเห็น และ
ทำงร่ ำงกำยและสุ ขภำพ สร้ ำงโอกำสในกำรเข้ ำถึ ง
กำรศึกษำของเด็กกลุ่มดังกล่ำวในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง
เป็ น แหล่ งผลิ ตสิน ค้ำ หัต ถกรรม หั ต ถอุ ต สำหกรรม
บนพื้นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy)
มีควำมพร้อมด้ำนเส้นทำงกำรคมนำคม และขนส่ง
ที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่ำงๆ ทั้งระหว่ำงจังหวัด ทั้งทำงบก
และทำงอำกำศใน AEC GMS และ BIMSTEC
มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอำนวยควำม
สะดวก เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชนในภำคเหนือ
มี ส ถำนทู ต และสถำนกงสุ ล ต่ ำ งประเทศประจ ำ
จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมำก สำมำรถสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศได้

โอกาส (Opportunities)
๙ นโยบำยของรั ฐ บำลและหน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงที่ ส่ ง เสริ ม
กำรพัฒนำให้เป็น MICE City

๑๐ นโยบำยของรัฐบำลและหน่วยงำนส่วนกลำงที่ส่งเสริ ม ให้
เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภำพและบริกำรทำงกำรแพทย์
๑๑ นโยบำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ
และเขตกำรค้ำเสรี
๑2 นโยบำยของรั ฐให้ ควำมสำคัญกับ Food Safety, Smart
Farmer และเกษตรกรรมยั่งยืน

13 มี ก ำรประกำศทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ BCG เป็ น วำระแห่ งชำติ
เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่ำสูง และนวัตกรรม
อำหำรแห่ งอนำคตในซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อ กำรส่งเสริมกำร
พัฒนำผลผลิตในจังหวัด
14 มีเครือข่ำยผู้ประกอบกำรภำคเอกชนและภำคประชำ 14 กำรขยำยตั ว ของธุ ร กิ จ บริ ก ำรสุ ข ภำพและสปำส่ ง ผลให้
สังคมที่เข้มแข็ง ช่วยผลักดันเศรษฐกิจและกำรแก้ไข
เกิดควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ และหัตถกรรมล้ำนนำ
ปัญหำของจังหวัด
15 นโยบำยพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคม
ของประเทศ
16 นโยบำยและกำรตระหนั ก ถึ งควำมส ำคั ญของกำรพั ฒ นำ
สังคมและชุมชน และกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล

๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SO : กลยุทธ์เชิงรุก
พัฒนำโครงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยว พัฒนำ ปรับปรุง แหล่งท่องเทีย่ ว (S1-3, O1-5)
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชำติ และสุขภำพ ตำมอัตลักษณ์ล้ำนนำ (S1-3, O1-5)
พัฒนำกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว (S1-3, O1-5)
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร และบูรณำกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเที่ยว (S1-3, O1-5)
พัฒนำระบบคมนำคมและขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่ำงจังหวัด (S11-12, O1-2,15)
ส่งเสริมพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน บนฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (S7,10, O1-3,8-11,14)
ส่ ง เสริม ให้ มี กิจ กรรมอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่ศำสนำ ศิล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี และภูมิ ปั ญ ญำท้ องถิ่น
(S3, O1-2)
ส่งเสริมกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและเพิ่มมูลค่ำ (S4-6, O1-3,12-13)
ขยำยผลกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ โครงกำรตำมพระรำชดำริ โครงกำรหลวง และโครงกำร
พัฒนำพื้นที่สูง (S6, O1-3)
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ พัฒนำ ฟืน้ ฟูทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน (S8, O1-3,16)
ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ (S7, O1-3,10)
ส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำของภำคเหนือ (S9,O6)
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ผลจำกกำรวิเครำะห์โดยใช้จุดแข็งร่วมกับประโยชน์จำกโอกำส สรุปได้ว่ำ จังหวัดเชียงใหม่ควรกำหนด
กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก กล่ ำ วคื อ กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละกำรเกษตรที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
กำรพัฒนำควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ทั้งศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ ประเพณี ประวัติศำสตร์
ที ่โ ดดเด่น เป็น เอกลัก ษณ์ เพื ่อ สร้ำ งรำยได้แ ละกำรเติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ จำกโอกำสด้ ำ นกำรค้ ำ กำรลงทุ น
กำรคมนำคมขนส่ง และกำรเคลื่อนย้ำยคนที่ขยำยตัวมำกขึ้น อันเป็นโอกำสที่เกิดขึ้นจำกทั้งนโยบำย/กำรสนับสนุน
ของรัฐบำล กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จและกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น
กำรสร้ำงและพัฒนำปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรค้ำกำรลงทุนที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น ธุรกิจบริกำรสุขภำพ กำรผลิตสินค้ำหัตถกรรมสร้ำงสรรค์ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งเชิง
สุขภำพ วัฒนธรรม และธรรมชำติให้มีศักยภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ที่หลำกหลำย เช่น MICE
Long Stay กำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ ำ เป็ น ต้ น และกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรใช้ ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น สู่ ก ำรผลิ ต เชิง
สร้ำงสรรค์ รวมถึงส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่โดดเด่นให้มีมูลค่ำและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำ
มุ่งสู่เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง และนวัตกรรมอำหำร
รวมถึงสำมำรถใช้ จุดแข็งในด้ำนกำรเป็นศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำ เพื่อศึกษำวิจัย ฝึกอบรมเสริมสร้ำง
ควำมรู้และทักษะให้แก่บุคลำกรภำครัฐ และภำคประชำชนในพื้นที่ รวมทั้งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ภำคเศรษฐกิจหรือภำคกำรผลิตที่สำคัญของจังหวัด เช่น กำรเกษตร กำรค้ำ กำรลงทุน
กำรท่องเที่ยว และกำรบริกำร เป็นต้น ทั้งนี้ หำกจะผนวกกับสภำพที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของจังหวัดที่สะดวกต่อกำร
คมนำคมจะทำให้จังหวัดเชียงใหม่สำมำรถก้ำวไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำของอำเซียนได้ ขณะเดียวกันจังหวัด
เชียงใหม่เป็นนครแห่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น จึงต้องให้ควำมสำคัญกับกำร
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ และสืบสำนค่ำนิยมและควำมเป็นเอกลักษณ์ ทำงวัฒนธรรมดังกล่ำวให้แก่เยำวชนรุ่นต่อๆไป
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและคงไว้ซึ่งควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจำกนี้ ปัจจุบัน
จังหวัดเชียงใหม่ได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องปรับตัวรับมือผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน
ในเชิงโครงสร้างประชากร คือ กาหนดกรอบเวลาและระดับการพัฒนา รวมถึงการเตรียมความพร้อม และผลกระทบ
จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยต้องปรับแนวทางการพัฒนา เปลี่ยนมาพึ่งพาแรงงานวัยเกษียณมากขึ้น ลดความเสี่ยง
จากการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงพัฒนำศักยภำพของบริกำรทำงกำรแพทย์เพื่อรองรับกำรบริกำรต่อไปในอนำคต
ตลอดจนต้องมุ่งเน้นควำมสำคัญของกำรรักษำควำมสมบูรณ์และสมดุลในด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
ด้ำนอื่นๆ เพื่อรักษำฐำนทรัพยำกรที่สำคัญต่อกำรดำรงชีวิตและกำรพัฒนำของจังหวัดได้อย่ำงยั่งยืน
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2) การพั ฒ นาจุ ด แข็ ง ให้ โ ดดเด่ น และการลดปั จ จั ย ภายนอกเพื่ อ เสริ ม จุ ด แข็ ง (ST Strategy "Maxi-Mini" Strategy)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
จุดแข็ง (Strengths)
อุปสรรค (Threats)
๑ มี ฐ ำนทำงเศรษฐกิ จ ที่ ห ลำกหลำย อำทิ เศรษฐกิ จ ๑ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ร ะบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และโรคภัยใหม่ๆ
สร้ำงสรรค์ เกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง อุตสำหกรรมท่องเที่ยว
กำรค้ำและบริกำร ท่องเที่ยวธุรกิจ MICE เป็นต้น
๒ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งจ ำนวนมำก มี รู ป แบบ ๒ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภู มิอ ำกำศ ภำวะโลกร้อ น และ
กำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำย อำทิ ท่องเที่ยวเชิง นิ เ วศ
ภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
ท่องเที่ยวเชิง ธรรมชำติ ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม/วิถีชีวิต และมีสถำนที่รองรับกำรจัด
กิจกรรมระดับนำนำชำติ
๓ มี ศิ ล ปวั ฒนธรรม ภู มิ ปั ญ ญำ ประเพณีประวัติศำสตร์ ๓ กำรอพยพย้ ำ ยถิ่ น ของชำวไทยและชำวต่ำ งชำติ เข้ำมำ
และควำมเป็นล้ำนนำ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ท ำงำน กำรลั กลอบเข้ำ เมือ ง ของแรงงำนต่ำงด้ำวจำก
ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ นและอำศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ท ำให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่ออำชีพ สังคม สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข และ
ระบบสำธำรณูปโภค
๔ มี ภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ำกำศที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรปลู ก พื ช ๔ พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เช่ น
เมื อ งหนำว พื ช สมุ น ไพร และพื ช ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วำม
กำรท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่เล็กลง ใช้เวลำกำรเดินทำงที่สั้น
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
ลง ท่องเที่ยวแบบประหยัดค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น
๕ เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตร พืชผัก ผลไม้ ๕ ผลกระทบจำกกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ทำให้ สินค้ำ
และไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ เมื อ งหนำวที่ โ ดดเด่ น และ
บำงรำยกำรมีคู่แข่งทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น
มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล
๖ มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในพื้นที่จำนวนมำก ๖ ปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน
ที่ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและแหล่ ง ผลิ ต ผลผลิ ต ทำง
กำรเกษตรที่มีคุณภำพ
๗ เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ของ ๗ กำรจัดกำรผังเมือง ไม่รองรับกำรเติบโตของจังหวัด
ภำคเหนือที่มีมำตรฐำนระดับนำนำชำติ
๘ เป็นแหล่งต้นน้ำ มีทรัพยำกรธรรมชำติ และระบบนิเวศ ๘ ระเบี ย บกฎหมำยที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำ โดยเฉพำะ
ที่หลำกหลำย
กฎหมำยที่เกี่ยวกับพื้นที่ป่ำอนุรักษ์และป่ำสงวนแห่งชำติ
๙ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงบริ ก ำรกำรศึ ก ษำของภำคเหนื อ มี ๙ มี โ รคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละศั ต รู พื ช ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลผลิ ต
สถำนศึกษำทั้งระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อำชีวศึกษำ
ทำงกำรเกษตร
และอุดมศึกษำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ สำมำรถ
รองรับผู้เรียนในจังหวัดและผู้เรียนจำกนอกจังหวัด และ
มีสถำนศึกษำสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
ทำงกำรมองเห็น และทำงร่ำงกำยและสุขภำพ สร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กกลุ่มดังกล่ำวในจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียง
๑๐ เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ ำ หั ต ถกรรม หั ต ถอุ ต สำหกรรม 10 ภำวะเศรษฐกิ จ ของโลกและประเทศ ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น
บนพื้นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy)
กำรผลิ ต มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น เช่ น น้ ำมั น ไฟฟ้ ำ และ
เกิดปัญหำค่ำครองชีพ
11 มี ค วำมพร้ อ มด้ ำ นเส้ น ทำงกำรคมนำคม และขนส่ ง 11 อัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลง กระทบต่อกำลังแรงงำน
ที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่ำงๆ ทั้งระหว่ำงจังหวัด ทั้งทำงบกและ
ทำงอำกำศใน AEC GMS และ BIMSTEC
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จุดแข็ง (Strengths)
อุปสรรค (Threats)
12 มี ควำมพร้ อมด้ ำนโครงสร้ ำงพื้ นฐำน สิ่ งอ ำนวยควำม 12 ข้อจำกัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรทำงำน
สะดวก เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรให้ บ ริ ก ำรของหน่ ว ยงำน
ภำครัฐและภำคเอกชนในภำคเหนือ
13 มีสถำนทูต และสถำนกงสุลต่ำงประเทศประจำจังหวัด
เชี ย งใหม่ จ ำนวนมำก สำมำรถสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศได้
14 มีเครือข่ำยผู้ประกอบกำรภำคเอกชนและภำคประชำสังคม
ที่เข้มแข็ง ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ และกำรแก้ไขปัญหำ
ของจังหวัด

๑
๒
๓
4

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคกำรผลิตด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และหัตถกรรม กำรค้ำกำรลงทุน
ของจังหวัดเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันจำกผลกระทบภำยนอก (S11-8,10,T1-5,9-10)
กำรรักษำเอกลักษณ์ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวให้คงเสน่ห์ สร้ำงคุณค่ำ และมำตรฐำนกำรบริกำร (S2-3, T4-5)
กำรอนุรักษ์/ฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมสมบูรณ์เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และกำรพัฒนำเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำน
ทดแทนให้เหมำะสมและยั่งยืน (S8,T2,8)
กำรส่ ง เสริ ม กำรน ำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในภำคกำรศึ ก ษำมำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นภำคกำรเกษตร และ
อุตสำหกรรม เพื่อรับมือกับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและสนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัด
(S9,T11)

ผลจำกกำรวิเครำะห์ โดยกำรพัฒนำจุดแข็งร่ว มกับ กำรลดอุปสรรคจำกภำยนอก สรุปได้ว่ำจังหวัด
เชียงใหม่ควรกำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข กล่ำวคือ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคกำรผลิตที่สำคัญของจังหวัด
เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันจำกผลกระทบภำยนอก เช่น กำรแข่งขันทำงด้ำนสินค้ำเกษตร กำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชำติที่เพิ่มมำกขึ้ น รวมทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป วิกฤตกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภำคอื่นๆ ของโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และโรคอุบัติใหม่ โดยจะต้องปรับปรุงห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิต อุตสำหกรรม กำรบริกำรและกำรตลำด
กำรน ำเทคโนโลยี มำใช้ เพื่อลดต้น ทุน เพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรผลิ ต กำรรักษำเอกลั กษณ์ทำงด้ำนกำรท่องเที่ ย ว
ให้คงเสน่ห์และคุณค่ำกำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนกำรบริกำร เช่น กำรบริกำรสุขภำพ อุตสำหกรรมไมซ์ ให้มีคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่สำมำรถพึ่งพำตัวเองรับมื อกับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ สำมำรถ
แข่งขันได้ นอกจำกนี้ยังควรส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภำคกำรศึกษำมำประยุกต์ใช้ในภำค
กำรเกษตร อุตสำหกรรม เพื่อรับมือกับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนที่ส่งผลมำจำกอัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลง
และสนับสนุนกำรเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัด ตลอดจนกำรอนุรักษ์/ฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมสมบูรณ์
เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกกำรเปลี่ย นแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรพัฒ นำเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทนให้เหมำะสมและยั่งยืน
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3) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส (WO Strategy - "Mini-Maxi" Strategy)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunities)
๑ ปั ญ หำหมอกควั น และไฟป่ ำ (PM 2.5) และ ๑ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) เปิดโอกำสและ
กำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงหลำกหลำย ประกอบด้วย
(ป่ำไม้,ขยะ, น้ำเสีย)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและ
เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ศั ก ย ภ ำ พ ค น ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ที่ 4
กำรสร้ ำ งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสั ง คม และ
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 กำรสร้ ำ งกำรเติ บ โตบนคุ ณ ภำพชี วิ ต ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒ โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนทำงด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วและ ๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 13 มุ่งเน้น
ด้ำนกำรเกษตร (ถนน/แหล่งน้ำ) ยังไม่ครอบคลุม
เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำ สังคมเดินหน้ำอย่ำงยั่งยืน ในด้ำน 1.
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง 2. กำรท่องเที่ยวเน้นมูลค่ำ
3. กำรแพทย์ แ ละสุ ข ภำพแบบครบวงจร 4. ประตู ก ำรค้ำ
กำรลงทุ น และโลจิ ส ติ ก ส์ 5. SMEs วิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชน และ
วิ ส ำหกิ จ เพื่ อ สั ง คมเติ บ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งยั่ ง ยื น และ
6. กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ มำส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำจังหวัด
๓ ขำดกำรวำงแผนกำรผลิ ต ด้ ำ นกำรเกษตรที่ มี ๓ แผนพัฒนำภำคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย
ประสิ ท ธิ ภำพให้ สอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของ
1. พั ฒ นำกำรท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ำรบนฐำนภูมิ ปั ญญำและ
ตลำด และขำดเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในกำร
วัฒนธรรม 2. พัฒนำกำรผลิตตำมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมแปรรูปมูลค่ำสูง 3. พัฒนำสู่กำรเป็น
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภำคเหนื อ (Creative LANNA)
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ำ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน้ำที่
มี ค วำมสมดุ ล ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำหมอกควั น ปั ญ หำ
สิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ ง 5. พั ฒ นำและยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน พัฒนำผู้สูงอำยุสู่กำรเป็นผู้สูงอำยุ
ที่มีศักยภำพ (Active Aging) และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
๔ ขำดแคลนแรงงำนด้ ำ นกำรเกษตรและขำดกำร ๔ นโยบำยรัฐบำลส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
พั ฒ นำเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ท ดแทนแรงงำนเกษตร
อำทิ โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน ทัวร์เที่ยวไทย นโยบำยรัฐบำล
สูงอำยุ
ในกำรเลื อ กจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น พื้ น ที่ น ำร่ อ งเพื่ อ เปิ ด รั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว “โครงกำร Charming Chiang Mai” และ
เป็นเมืองน่ำท่องเที่ยวของโลก
๕ ผู้ ป ระกอบกำรวิ ส ำหกิ จ ชุ มชน (SME) ในจั งหวั ด ๕ กระแสนิ ย มกำรท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภำพและเชิ ง วั ฒ นธรรม
ขำดควำมรู้ แ ละควำมสำมำรถในกำรพั ฒ นำเพื่ อ
ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเที่ยว
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
๖ กำรท่องเที่ยวมีกำรกระจุกตัวสูง นักท่องเที่ยวมักไป ๖ กระแสนิยมของชำวไทยและชำวต่ำงชำติต่อกำรมำศึกษำและ
เยี่ ย มเยื อ นในสถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วเฉพำะจุ ด รวมถึ ง
ทำงำนในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเพิ่มช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้
มีช่องว่ำงของกำรท่องเที่ยวช่วงฤดูกำลท่องเที่ ย ว
และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับจังหวัด
(High Season) และนอกฤดู ก ำลท่ อ งเที่ ย ว (Low
Season) สูง
๗ กลุ่มเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มกำรเข้ำสู่ ๗ ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ ทั น สมั ย ช่ ว ยพั ฒ นำกำร
วงจรปัญหำยำเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
ให้บริกำรของจังหวัดและทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลจังหวัดได้
ง่ำยและรวดเร็ว
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๘
๙
๑๐
11

จุดอ่อน (Weakness)
ปั ญ หำกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มในกำรเข้ ำ สู่ สั งคม
ผู้สูงอำยุ
กำรจั ด ระบบขนส่ งสำธำรณะภำยในจั งหวั ด ไม่ มี
ประสิทธิภำพและไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
ปั ญ หำควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงสั ง คมในเรื่ อ งบริ ก ำร
สำธำรณะ บริกำรขั้นพื้นฐำน และควำมแตกต่ ำ ง
ของรำยได้ระหว่ำงเขตเมืองและชนบท
ปั ญ หำกำรขำดโอกำสและควำมเท่ ำ เที ย มด้ ำ น
กำรศึกษำ
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ป่ ำ สงวน และ
ป่ำอนุรักษ์ทำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงจำกัด
กำรจัดกำรชำยแดน ยังไม่เป็นรูปธรรม

โอกาส (Opportunities)
๘ นโยบำยของรั ฐ บำลและหน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงที่ ส่ ง เสริ ม
กำรพัฒนำให้เป็น Smart City
๙ นโยบำยของรั ฐ บำลและหน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงที่ ส่ ง เสริ ม
กำรพัฒนำให้เป็น MICE City
๑๐ นโยบำยของรั ฐ บำลและหน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงที่ ส่ ง เสริ ม ให้
เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภำพและบริกำรทำงกำรแพทย์

11 นโยบำยควำมร่ ว มมื อ ทำงเศรษฐกิ จ กำรรวมกลุ่ ม ทำง
เศรษฐกิจ และเขตกำรค้ำเสรี
12
12 นโยบำยของรั ฐ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ Food Safety, Smart
Farmer และเกษตรกรรมยั่งยืน
13
13 มีกำรประกำศทฤษฎีเศรษฐกิจ BCG เป็นวำระแห่งชำติ เพื่อใช้
ในกำรขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่ำสูง และนวัตกรรมอำหำร
แห่ งอนำคตในซึ่ งเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรส่ งเสริ ม กำรพั ฒ นำ
ผลผลิตในจังหวัด
14 ขำดกำรส่ งเสริ ม และพั ฒ นำทั ก ษะในกำรสื่ อ สำร 14 กำรขยำยตัวของธุรกิจบริกำรสุขภำพและสปำส่ งผลให้ เ กิ ด
ภำษำต่ำงประเทศ
ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ และหัตถกรรมล้ำนนำ
15 นโยบำยพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมของ
ประเทศ
16 นโยบำยและกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำสังคม
และชุมชน และกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล

๑
๒
๓
4
5
6
7

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข
วำงแผนและกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำทำงกำรเกษตร และพัฒนำเกษตรกร ให้สอดคล้องกับนโยบำย
ด้ำนกำรเกษตรของรัฐบำล (W3-5, O1-3,11-12)
ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งสำธำรณะภำยในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังขำดกำรออกแบบและบริห ำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพโดยเชื่อมโยงโอกำสจำกกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมของ
ประเทศ (W9, O15)
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวนอกฤดูกำล โดยอำศัยควำมนิยม/สนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลำกหลำย
มำกขึ้น (W6, O1-6)
ส่งเสริมกำรกำหนดมำตรกำรเชิงป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (W1, O1-3,16)
ส่งเสริมกำรลดควำมเหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยกำรใช้โอกำสจำกยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม (W10-11, O1)
ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน (SME) ให้สำมำรถพัฒนำสินค้ำและบริกำร และเติบโต
อย่ำงยั่งยืน (W5, O11-14)
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยว และด้ำนกำรเกษตร เชื่อมโยงโอกำสจำกกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมของประเทศ (W2, O15)
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ผลจำกกำรวิเ ครำะห์ โ ดยกำรลดจุ ด อ่ อ นโดยใช้ประโยชน์จ ำกโอกำส สรุปได้ว่ำ จังหวัดเชีย งใหม่
ควรกำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข กล่ำวคือ ในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรวำงแผนและกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำทำง
กำรเกษตรของจังหวัด และพัฒนำเกษตรกร ให้สอดคล้องกับทิศทำง/นโยบำยในกำรส่งเสริม Food Safety, Smart
Farmer และเกษตรกรรมยั่ งยื น และกำรสร้ ำงกำรตลำดให้ กับสิ นค้ำทำงกำรเกษตรให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน รวมถึงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งสำธำรณะภำยในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังขำดกำรออกแบบ
และบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพโดยเชื่อมโยงโอกำสจำกกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมของ
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวนอกฤดูกำล โดยอำศัยควำมนิยม ควำมสนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบ
ที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อเพิ่มตลำดทำงกำรท่องเที่ยวมำกขึ้น
สาหรับในด้ำนสังคมยังมีควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงประชำกรเมืองและประชำกรชนบทอย่ำงเห็นได้ชัด
ซึ่งส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนและกำรเข้ำถึงกำรบริกำรของภำครัฐมีควำมแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ หรือสุขภำพ ที่ยังมีคุณภำพไม่เท่ำเทียมกัน ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ควรจะต้องให้
ควำมสำคัญในเรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล้ำดังกล่ำวโดยกำรใช้โอกำสจำกยุทธศำสตร์ชำติที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม รวมทั้งกำรให้ ควำมสำคัญกับกำรยกระดับมำตรฐำนแรงงำนในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับ
โอกำสทำงเศรษฐกิจและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่ขยำยตัวมำกขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อนบ้ำนและควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในระดับภูมิภำค กำรส่งเสริมและสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีของ
เด็กและเยำวชนเพื่อลดปัญหำพฤติกรรมเสี่ยงและกำรแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์ และกำรกำหนดมำตรกำร เชิงป้องกัน
ปัญหำสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพำะปัญหำหมอกควันไฟป่ำ ปัญหำกำรจัดกำรขยะทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง และ
ระยะยำว กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำบริเวณแนวชำยแดนระหว่ำงกันให้มำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ที่รอบด้ำนเกี่ยวกับผลกระทบด้ำนควำมมั่นคงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนเพื่อวำงแผนและเตรียมกำรอย่ำงเป็นระบบ
4) การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค (WT Strategy - "Mini-Mini" Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ
จุดอ่อน (Weakness)
อุปสรรค (Threats)
๑ ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ (PM 2.5) และกำรจัดกำร ๑ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และโรคภัยใหม่ๆ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ป่ำไม้,ขยะ, น้ำเสีย)
๒ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พื้ น ฐ ำ น ท ำ ง ด้ ำ น กำ ร ท่ อ ง เ ที่ ย วแ ล ะ ๒ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภำวะโลกร้อน และ
ด้ำนกำรเกษตร (ถนน/แหล่งน้ำ) ยังไม่ครอบคลุม
ภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
๓ ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ ๓ กำรอพยพย้ำยถิ่นของชำวไทยและชำวต่ำงชำติเข้ำมำ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด และขำดเทคโนโลยี
ท ำงำน กำรลั ก ลอบเข้ ำ เมื อ ง ของแรงงำนต่ ำ งด้ ำ ว
และนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตร
จำกประเทศเพื่อนบ้ำนและอำศัยอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดผล
กระทบต่ออำชีพ สังคม สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข และ
ระบบสำธำรณูปโภค
๔ ขำดแคลนแรงงำนด้ ำนกำรเกษตรและขำดกำรพั ฒนำ ๔ พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เช่ น
เกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนแรงงำนเกษตรสูงอำยุ
กำรท่องเที่ยวแบบกลุ่มที่เล็กลง ใช้เวลำกำรเดินทำงที่สั้น
ลง ท่องเที่ยวแบบประหยัดค่ำใช้จ่ำย เป็นต้น
๕ ผู้ ป ระกอบกำรวิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชน (SME) ในจั ง หวั ด ขำด ๕ ผลกระทบจำกกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ทำให้สินค้ำ
ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรพัฒ นำเพื่ อ กำรเติบโต
บำงรำยกำรมีคู่แข่งทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น
อย่ำงยั่งยืน
๖ กำรท่ อ งเที่ ย วมี ก ำรกระจุ ก ตั ว สู ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วมั ก ไป ๖ ปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน
เยี่ยมเยือนในสถำนที่ท่องเที่ยวเฉพำะจุด รวมถึงมีช่องว่ำง
ของกำรท่องเที่ยวช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว (High Season)
และนอกฤดูกำลท่องเที่ยว (Low Season) สูง
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จุดอ่อน (Weakness)
๗ กลุ่มเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มกำรเข้ำสู่วงจร
ปัญหำยำเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
๘ ปัญหำกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
๙ กำรจัดระบบขนส่งสำธำรณะภำยในจังหวัดไม่มีประสิทธิภำพ
และไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
10 ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมในเรื่องบริกำรสำธำรณะ
บริกำรขั้นพื้นฐำน และควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำง
เขตเมืองและชนบท
11 ปัญหำกำรขำดโอกำสและควำมเท่ำเทียมด้ำนกำรศึกษำ
12 พื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำสงวน และป่ำอนุรักษ์
ทำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงจำกัด
13 กำรจัดกำรชำยแดน ยังไม่เป็นรูปธรรม
14 ขำดกำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำ ทั ก ษะในกำรสื่ อ สำร
ภำษำต่ำงประเทศ

๑
2
3

อุปสรรค (Threats)
๗ กำรจัดกำรผังเมือง ไม่รองรับกำรเติบโตของจังหวัด
๘ ระเบี ย บกฎหมำยที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำ โดยเฉพำะ
กฎหมำยที่เกี่ยวกับพื้นที่ป่ำอนุรักษ์และป่ำสงวนแห่งชำติ
๙ มีโรคอุบัติใหม่และศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทำง
กำรเกษตร
10 ภำวะเศรษฐกิ จ ของโลกและประเทศ ส่ งผลให้ ต้นทุน
กำรผลิ ต มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น เช่ น น้ ำมั น ไฟฟ้ ำ และ
เกิดปัญหำค่ำครองชีพ
11 อั ต รำกำรเกิ ด ของประชำกรลดลง กระทบต่ อ ก ำลั ง
แรงงำน
12 ข้อจำกัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรทำงำน

WT : กลยุทธ์เชิงรับ
กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยแดนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น (W7,13, O3,6)
กำรวำงแผนกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น (W3-4, O9)
กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน (SME) ในจังหวัด ให้สำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืน (W5,O5)

ผลจำกกำรวิเครำะห์กำรลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงกำรเผชิญภัยคุกคำม สรุปได้ว่ำ จังหวัดเชียงใหม่
ควรกำหนดกลยุทธ์เชิงรับ กล่ำวคือ ในมิติควำมมั่นคง เนื่องจำกจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชำยแดนที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรลักลอบนำเข้ำยำเสพติดและกำรข้ำมแดนผิดกฎหมำย รวมทั้งภัยคุกคำมในรูปแบบอื่นๆ
ทำให้จังหวัดต้องให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยแดนให้มีประสิ ทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ทั้งฝ่ำยปกครอง ทหำร ตำรวจ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง/องค์กรเครือข่ำยในพื้นที่
และภำคประชำชนในกำรวำงแผนเพื่อรั บ มือและแก้ไ ขปัญหำร่ว มกัน รวมถึง วำงแผนกำรผลิ ตด้ำนกำรเกษตร
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของของตลำด และพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน (SME) ในจังหวัด ให้สำมำรถ
แข่งขันได้และเติบโตอย่ำงยั่งยืน
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2. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”
(City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)
การท่องเที่ยว

ผู้สูงอายุ

การค้าการลงทุน

ศาสนา/วัฒนธรรม
สาธารณสุข

เกษตรเพิ่มมูลค่า

สั ง คม
น่ า อยู่

เศรษฐกิจ ดี
ประชากรมีร ายได้

นวัตกรรมอาหาร

แรงงาน
การศึกษา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ความมั่นคง/ปลอดภัย

ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มยั่ ง ยื น

ป่าไม้

สิ่งแวดล้อม
อากาศ
น้า/ดิน

พลังงาน

ขยะ

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

2.1 พันธกิจ
2.1.1 ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวและบริกำรสำกล
2.1.2 ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนและกำรคมนำคมขนส่ง
2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย
2.1.4 ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำระดับภูมิภำค
2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรแพทย์และบริกำรสุขภำพ
2.1.6 ส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นเมืองแห่งควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม

2.2 ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
2.2.1 เมืองศูนย์กลำงท่องเที่ยวและบริกำรสำกล : MICE CITY, Wellness City, SMART CITY
2.2.2 เมืองศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนและกำรคมนำคมขนส่ง : Northern Landport
2.2.3 เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley
2.2.4 เมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำระดับภูมิภำค : Education Hub
2.2.5 เมืองศูนย์กลำงกำรแพทย์และบริกำรสุขภำพ : Medical and Health Hub
2.2.6 เมืองแห่งควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture
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3. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์การพัฒนา

ตัวชี้วดั

1 . เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ม ดุ ล
เกิ ด กำรขยำยตั ว อย่ ำ ง
ต่อเนื่อง และประชำกร
มีรำยได้

1.1 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ของผลิ ต ภั ณฑ์ มวลร วม
จังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ
0.2 ต่อปี (ร้อยละ)
1.2 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ (ล้ำนบำท)
1.3 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำยได้ เ ฉลี่ ย ครั ว เรื อ น
ในจั ง หวั ด เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ
1 ต่อปี (ร้อยละ)
2.1 ร้ อ ยละของอ ำเภอ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำร
พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ที่
มี คุ ณ ภำพเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ
5 ต่อปี (ร้อยละ)
2.2 จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน
ที่ มี ปั ญ หำยำเสพติ ด ลดลง
ร้อยละ 5 ต่อปี (หมู่บ้ำน)
2.3 จ ำนวนผู้ เ สี ย ชี วิตจำก
อุ บั ติ เ หตุ ท ำงถนนต่ อ แสน
ประชำกรลดลงร้ อ ย ละ
1 ต่อปี (ร้อยละ) (รำย)
3.1 ค่ ำ เฉลี่ ย รำยปี ข อง
ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5)
ลดลงร้อยละ 0.5
(มคก./ลบ.ม.)

2. สังคมน่ำอยู่ประชำชน
มีคุณภำพชีวิตที่ดี

3. ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ
กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน

ข้อมูล
ค่าฐาน
2.37
(259,026)
(ปี 2562)

พ.ศ.
2566

พ.ศ.
2567

พ.ศ.
2568

พ.ศ.
2569

พ.ศ.
2570

2

2.2

2.4

2.6

2.8

49,841 49,841 54,825 65,790 85,527 88,092
(ปี 2563)
2.11
ปี (2562)
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11

พ.ศ.
25662570
2.8

68,815

7.11

-

80

85

90

95

100

100

258
(ปี 2564)

5
(245)

5
(232)

5
(219)

5
(206)

5
(193)

5
(193)

35.23
(564)
(ปี 2564)

33.25
(532)

32.25
(516)

31.25
(500)

30.25
(484)

29.25
(468)

29.25
(468)

30.77

30.27

29.77

29.27

28.77

28.77

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

37.15

37.65

38.15

38.65

39.15

39.15

31.27
(ค่ำเฉลี่ย 3
ปี ย้อนหลัง
ปี 2562 2564)
3.2 จำนวนพื้นที่กำรปลูกป่ำ
947
ในจั งหวัดเชีย งใหม่ไ ม่ น้ อ ย (ปี 2563)
กว่ำปีละ 1,000 ไร่ (ไร่)
3.3 ร้ อ ยละขยะมู ล ฝอย/ 36.65
ข อ ง เ สี ย ที่ น ำก ลั บ มำใช้ (ปี 2563)
ประโยชน์ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ
0.5 ต่อปี (ร้อยละ)

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 3.1 เป็นค่ำตรวจวัดจำก 2 สถำนีหลักของจังหวัดในรอบปีงบประมำณ
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4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ประเด็ น การพัฒนาที่ 1 การส่งเสริ มอุต สาหกรรมท่องเที่ย ว เน้น คุณ ค่า ที่สามารถปรั บตัวตามสถานการณ์
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว
2. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว สินค้ำ และบริกำร
3. เพื่อสร้ำงกำรเชื่อมโยงของธุรกิจกำรท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว
และบริกำร
2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว สินค้ำ และบริกำร
3. ส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสำกล
4. ส่งเสริมและพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดทำงกำรท่องเที่ยวและบริกำร
แผนงาน แผนงำนที่ 1 กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำศั ก ยภำพโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกทำง
กำรท่องเที่ยวและบริกำร
แผนงำนที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร ผู้ประกอบกำร และกิจกรรมกำรท่องเที่ยว สินค้ำและ
บริกำร
แผนงำนที่ 3 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดทำงกำรท่องเที่ยวและบริกำร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ฐานข้อมูล
1. จ ำนวนรำยได้ จ ำกกำร
ท่องเที่ยวจังหวัด (ล้ำนบำท)

ข้อมูล
ค่าฐาน
49,841
(ปี 2563)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
49,841 54,825 65,790 85,527
(ใช้ข้อมูลปี (+10%) (+20%) (+30%)
2563)
7 แห่ง
8 แห่ง
9 แห่ง
10 แห่ง

ปี 2570
88,092
(+3%)

2. จ ำนวนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว/ 7 แห่ง (ปี 2563)
10 แห่ง
สำยทำงที่ ไ ด้ รั บ กำรพั ฒ นำ 12 แห่ง (ปี 2564)
(สำยทำง/แหล่ง)
11 แห่ง (ปี 2565)
หมายเหตุ - ปี 2564 คำดว่ำจั งหวัดเชีย งใหม่มีรำยได้จำกกำรท่ องเที่ยว จำนวน 29,904 ล้ ำนบำท ลดลง
ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2563
- ปี 2565 คำดว่ำจังหวัดเชียงใหม่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว จำนวน 30,203 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ
1 เมื่อเทียบกับปี 2564
ค่าฐานข้อมูล (ย้อนหลัง 5 ปีจากค่าฐาน)
ตัวชี้วัด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
1. รำยได้ จ ำกกำรท่ อ งเที่ ย ว 90,137.28 99,070,42
107,625
110,670
49,841
(ล้ำนบำท)
2. จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) 9,623,958 10,390,801 10,863,150 11,165,860 6,007,763
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้ BCG Model
วัตถุประสงค์

1. ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบกำร
3. พัฒนำสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอำหำรให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา 1. เพิ่มประสิ ทธิภำพกำรผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูง
ให้มีมำตรฐำน
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำศั ก ยภำพเกษตรกร ผู้ ป ระกอบกำร และสถำบั น เกษตรกร
ให้มีควำมสำมำรถในเชิงธุรกิจ
3. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในกำรยกระดั บ กำรผลิ ต และ
กำรประกอบธุรกิจภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
4. ขับเคลื่อนและพัฒนำกำรเกษตรในพื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดทำงกำรเกษตร
6. พัฒนำศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำน และสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรเกษตร
แผนงาน แผนงำนที่ ๑ กำรส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่ำ
แผนงำนที่ ๒ กำรส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่ำสูงและนวัตกรรมอำหำรแห่งอนำคต ภำยใต้ BCG Model
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ค่าฐาน ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
1. จ ำนวนแปลง/ฟำร์ ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ 14,368
5
5
5
5
5
สินค้ำเกษตรที่ได้รับ กำรรับรองและผ่ำน
(15,086) (15,800) (16,518) (17,236) (17,954)
กำรตรวจรับรองมำตรฐำน (GAP/เกษตร
อินทรีย์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (แปลง)
2. อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำผลิตภัณฑ์
1.8
2
2
3
3
3
มวลรวมภำคเกษตรของจังหวัด เพิ่มขึ้น (ปี 2563)
(ร้อยละ)
3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรพัฒ นำ
5
10
15
20
25
30
ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพิ่ ม ขึ้ น
5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี
ฐานข้อมูล
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ประเด็ น การพัฒนาที่ 3 การยกระดั บการค้าการลงทุน บนฐานเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สำหกรรมเป้ ำ หมำยของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ แ ก่ อุ ต สำหกรรมอำหำร
อุ ต สำหกรรมสร้ ำ งสรรค์ อุ ต สำหกรรม MICE และธุ ร กิ จ สุ ข ภำพ ให้ มี ศั ก ยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับสำกล
2. เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำรด้วยกำรพัฒนำระบบนิเวศ Ecosystem ให้เอื้อต่อ
กำรประกอบธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรน ำควำมคิ ด สร้ำ งสรรค์ แ ละนวัต กรรมไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นกำร
ประกอบธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม
แนวทางการพัฒนา 1. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
2. ส่งเสริมกำรดำเนินธุรกิจบนฐำนนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญำและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
3. สร้ำงระบบนิเวศและกลไกในกำรผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบกำรใหม่
แผนงาน แผนงำนที่ 1 พัฒนำและยกระดับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
แผนงำนที่ 2 กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรและบุคลำกรในภำคธุรกิจ
แผนงำนที่ 3 กำรพัฒนำระบบนิเวศและกลไกกำรผลักดันกำรค้ำกำรลงทุนในพื้นที่
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ค่าฐาน ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
1. จำนวนมูลค่ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรม 13,852
5
5
5
5
5
เป้ ำ หมำย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี (ปี 2563) (14,545) (15,238) (15,931) (16,624) (17,317)
(ล้ำนบำท)
2. จำนวนผู้ประกอบกำร/ผลิตภัณฑ์และ 200
5
5
5
5
5
บริกำรที่ได้ รับกำรพัฒนำต่อยอดโดยใช้ (ปี 2563) (210)
(220)
(230)
(240)
(250)
ควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ และนวั ต กรรม
ร้อยละ 5 ต่อปี (รำย/ผลิตภัณฑ์)
ฐานข้อมูล
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดกำรปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณำกำร
2. เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อกำรสร้ำงจิตสำนึกสำธำรณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
4. เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรของเสียและพลังงำน
แนวทางการพัฒนา 1. กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชำชน
2. รั ก ษำและเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สู่ควำมยั่งยืนระดับท้องถิ่น
3. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
4. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนำชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตำมแนวพระรำชดำริ
5. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพื้นที่อย่ำงมีธรรมำภิบำล
6. จัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมบริบท
เชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรสร้ำงระบบข้อมูลและพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนแผนแบบ
บูรณำกำรในระดับพื้นที่
7. เสริมสร้ำงรำยได้และพัฒนำคุณ ภำพชีวิตชุมชน ขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวไปเป็น
พืชเศรษฐกิจสีเขียว โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรเพิ่มมูลค่ำของ
เศรษฐกิจสีเขียวอย่ำงยั่งยืนเพิ่มขึ้น
8. พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำสู่นวัตกรรมให้ เกิด
กำรเปลี่ยนแปลง
แผนงาน แผนงำนที่ ๑ กำรแก้ไขปัญหำฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณำกำร
แผนงำนที่ ๒ กำรอนุรักษ์ พัฒนำ และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ค่าฐาน
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
1. ค่ำเฉลี่ยรำยปีของฝุ่นละออง
31.27
30.77
30.27
29.77
ขนำดเล็ ก (PM2.5) ลดลง (ค่ำเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
ปี ล ะ 0.50 มคก./ลบ.ม. ปี 2562 - 2564)
(ตรวจวัดจำก 2 สถำนี หลั ก
ในรอบปีงบประมำณ)
2. จ ำนวนพื้นที่ กำรเผำไหม้
1,046,901
996,901 946,901 896,901
ลดลง ปีละ 50,000 ไร่ (ไร่) (ค่ำเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
ปี 2562 - 2564)
3. จำนวนพื้นที่กำรปลู ก ป่ ำ
947
1,000
1,000
1,000
ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ม่ น้ อ ย
(ปี 2563)
กว่ำ ปีละ 1,000 ไร่ (ไร่)
4. ร้ อ ยละขยะมู ล ฝอย/
36.65
37.15
37.65
38.15
ข อ ง เ สี ย ที่ น ำ ก ลั บ ม ำ ใ ช้
(ปี 2563)
ประโยชน์ เพิ่มขึ้นปีละ 0.5
ฐานข้อมูล

ปี 2569
29.27

ปี 2570
28.77

846,901 796,901
1,000

1,000

38.65

39.15
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ค่าฐานข้อมูล (ย้อนหลัง 5 ปีจากค่าฐาน)
ตัวชี้วัด
ปี 2559
1. ค่ำเฉลี่ยรำยปีของฝุ่นละอองขนำดเล็ก
25.10
(PM2.5) ที่ ต รวจวั ด จำก 2 สถำนี ห ลั ก
ในรอบปี ง บประมำณ (มคก./ลบ.ม.)
(1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
2. จำนวนพื้นที่กำรเผำไหม้ (ไร่)
810,732
3. จ ำนวนพื้ น ที่ ก ำรปลู ก ป่ ำ ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ (ไร่)
4 . ร้ อ ย ล ะ ข ย ะ มู ล ฝ อ ย / ข อ ง เ สี ย ที่
นำกลับมำใช้ประโยชน์

ปี 2560
27.54

ปี 2561
33.00

ปี 2562
31.62

ปี 2563
29.17

903,979
-

953,134
9,293

1,384,078
947

803,493
11,586

15.11

19.35

36.45

34.89
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสังคมคุณภำพ พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปรำะบำง และรองรับ
สังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
2. เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
3. เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และพระรำชปณิธำน
4. เพื่อเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
5. เพื่อส่งเสริมควำมมั่นคง และสงบสุขพื้นที่ชำยแดน
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปรำะบำง และรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยใช้กลไกประชำรัฐ
4. เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำมมั่นคงภำยใน มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน
เพื่อรับมือกับปัญหำภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงทุกรูปแบบ
5. เพิ่มประสิทธิภำพและควำมพร้อมด้ำนควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน
6. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและเตรี ย มควำมพร้ อ มเพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย และ
ควำมปลอดภัยทำงถนนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนงาน แผนงำนที่ 1 พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของคนทุ ก ช่ ว งวั ย กลุ่ ม เปรำะบำง และรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย อย่ ำ ง
มีคุณภำพ
แผนงำนที่ 2 ลดควำมเหลื่ อมล้ำทำงสังคมตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่ อนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และพระรำชปณิธำน
แผนงำนที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำมมั่นคงภำยใน และมั่นคงชำยแดน โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ทุกภำคส่วน รองรับปัญหำภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงทุกรูปแบบ
แผนงำนที่ 4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและเตรี ย มควำมพร้ อ มเพื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย และ
ควำมปลอดภัยทำงถนนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
ค่าฐาน ปี 2566
1. อั ต รำกำรเปลี่ ย นแปลงของรำยได้ 2.11
3.11
เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ปี (2562)
1 ต่อปี (ร้อยละ)
2 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง อ ำ เ ภ อ ผ่ ำ น เ ก ณ ฑ์
80
กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่มี
คุณภำพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (ร้อยละ)
3. ร้อยละของประชำกรทุกช่วงวัยเข้ำถึง 24.77
33.25
กำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำเพิ่มขึ้นร้อยละ (2564)
8 ต่อปี (ร้อยละ)
4. จ ำนวนหมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชนที่ มี ปั ญ หำ 258
245
ยำเสพติดลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี (หมู่บ้ำน) (ปี 2564)
5. จ ำนวนผู้ เ สี ย ชี วิต จำกอุ บั ติ เ หตุท ำง 35.23
33.25
ถนนต่อแสนประชำชนลดลงร้อยละ 1 (564)
(532)
ต่อปี (ร้อยละ)
(ปี 2564)
ฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
4.11
5.11
6.11

ปี 2570
7.11

85

90

95

100

41.73

50.21

58.69

67.17

232

219

206

193

32.25
(516)

31.25
(500)

30.25
(484)

29.25
(468)
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ข้อมูล
ค่าฐาน ปี 2566
6. จำนวนชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 295
10
มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรสำธำรณภัย (ปี 2564) (325)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (หมู่บ้ำน)
ค่าฐานข้อมูล (ย้อนหลัง 5 ปีจากค่าฐาน)
ตัวชี้วัด
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
1. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง 1.99
2.14
2.28
ของรำยได้เฉลี่ยครัวเรือน
ในจั ง หวั ด เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ
1 ต่อปี (ร้อยละ)
2. ร้ อ ยละของอ ำเภ อ
ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต
ที่มีคุณภำพ (ร้อยละ)
3. ร้ อยละของประชำกร
14.77
16.77
ทุกช่วงวัย เข้ำถึงกำรบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ (ร้อยละ)
4. จำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน
ที่มีปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติด (หมู่บ้ำน)
5. จ ำนวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต จำก
36.43
34.18
อุบัติเหตุทำงถนนต่ อ แสน
(583)
(547)
ประชำชน (ร้อยละ) (รำย)
6. จ ำนวนชุ ม ชนในพื้ น ที่
247
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ มี
ควำมพร้อมในกำรจัดกำร
สำธำรณภัย (หมู่บ้ำน)
ฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
10
10
10
(355)
(385)
(415)

ปี 2570
10
(455)

ปี 2561
2.17

ปี 2562
2.11

ปี 2563
-

ปี 2564
-

-

-

-

-

18.77

20.77

22.77

24.77

-

324

181

258

31.20
(499)

39.94
(639)

35.47
(292)

35.25
(564)

283

292

297
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain)
และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor)
ด้วย Generic VC
ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ของกลุ่มภารกิจเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
2. ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ศึกษาแนวทางการเพิ่ม
มูลค่าและมูลค่าของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.ศึกษาความต้องการและ
กาหนดกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมาย
5. ศึกษาขีดความสามารถ
ในการรองรับการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว/ชุมชน
6. การบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน/
สร้างการตระหนักรู้ของ
ชุมชน

1. สืบค้น จัดเก็บ รวบรวม

1. จัดการองค์ความรู้และ
บริหารจัดการชุมชน

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเดินทางเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยว (ห้องน้า
ป้ายบอกทาง ป้ายให้ความรู้
อาคาร สถานที่
3. รักษาอัตลักษณ์ของเมืองโดย
ให้ความสาคัญต่อการ
อนุรักษ์ สถาปัตยกรรม
พื้นบ้านและเมืองเก่า
4. การจัดการปัญหา สิ่งแวดล้อม
(ขยะ น้าเสีย)

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว

ต้นทาง

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ
3. การพัฒนาสัญลักษณ์
(Landmark) ในพื้นที่
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวและ
ยกระดับการท่องเที่ยว
ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน
5. จัดทามาตรฐาน หลักเกณฑ์
คู่มือ และตรวจสอบ/
ประเมินการท่องเที่ยวชุมชน
6. เตรียมความพร้อมระบบ/
อุปกรณ์ความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว

3. พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

1. พัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานของบุคลากร
ท่องเที่ยว เช่น ไกด์
ท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสร้างเครือข่าย
ชุมชนและบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

4. พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
1. พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
กิจกรรมแปลกใหม่ที่โดนเด่น
ในแต่ละพื้นที่ กิจกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
กิจกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการ
มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์
(Experiential design)
2. นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
เช่นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ การให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้วย
เทคโนโลยี เช่น VR
3. สนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวงานเทศกาลและ
งานประเพณีท้องถิ่น
4. เชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวระหว่างภาค และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

5. พัฒนากิจกรรม
เส้นทางและผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว
1. เพิ่มมูลค่าการบริการการ
ท่องเที่ยว และสินค้าของที่ระลึก
ด้วยด้วยฐานวัฒนธรรมล้านนา
และการออกแบบสร้างสรรค์
2. พัฒนาสินค้า และบริการชุมชน
รองรับนักท่องเที่ยว เช่น OTOP
ชุมชนนวัตวิถี และบริการการ
ท่องเที่ยวชุมชน
3. การพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานการให้บริการธุรกิจที่
เกี่ยวเนือง (Home Stay) ที่พัก
ร้านอาหาร

6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึก
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กลางทาง

1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น (สายทาง/แหล่ง)

1. กิจกรรม Road show
และ Trade Show ใน
ตลาดสาคัญ
2. จัดทาสื่อการตลาดใน
รูปแบบภาพนิ่ง และ
Viral Clip สาหรับ
ตลาดเฉพาะแยกตาม
กลุ่มสัญชาติ
4. สร้าง Brand Lanna
Signature

7. พัฒนาตลาด

1. ขยายช่องทางการขายผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ในกลุ่มเฉพาะ
2. ขยายช่องทาง Online ใน
สื่อหลักทั้ง Social Media
และ Online Platform
3. ขยายช่องทาง
On-ground
สร้าง Festivals สาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย

8. ประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้

ปลายทาง

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
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1. การบริ ห ารจั ด การน้าเพื่ อ การเพาะปลู ก
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
เพิ่มประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการการใช้ที่ดินที่เหมาะสม
(Zoning)
3. การจัดหาและกระจายพันธุด์ ีให้เกษตรกร
4. การเตรียมแหล่งและพื้นที่เพาะปลูก และ
การปรับปรุงคุณภาพดินที่เหมาะสม
5. การรวมกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกร ผู้ประกอบการทางการเกษตร
6. การถ่ า ยทอดองค์ความรู้ และพั ฒนาขี ด
ความสามารถให้ เ กษตรกรรวมทั้ ง กลุ่ ม
เกษตรกรและเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม เกษตรกร
ผู้ประกอบการทางการเกษตร
7. มีเครือ ข่ ายสถาบันการเงิน /กองทุน เพื่ อ
ช่ว ยเหลือ ด้า oการเงินให้ เกษตรกร กลุ่ ม
เกษตร ผู้ประกอบการทางการเกษตร
8. การบริหารจัดการและพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาคการเกษตร

2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ
พัฒนาเกษตรกร

ต้นทาง

1. พั ฒ นาและวางแผนการผลิ ต และการ
เก็ บ เกี่ ย วที่ เ หมาะสมที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด (Crop
Planning)
2. ส่งเสริมระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม
(GAP) เช่นการปรับปรุงแนวทางการใช้
ปุ๋ย ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการผลิต
และใช้ ส ารชี ว ภั ณ ฑ์ ท ดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร และก าจั ด ศั ต รู พื ช ให้
ปลอดภัย
3. ส่งเสริมระบบการทาเกษตรอินทรีย์
4. การพั ฒ นาแนวทางการเพิ่ ม ปริ ม าณ
และคุ ณ ภาพผลผลิ ต ตามมาตรฐาน
คุณภาพเพื่อการส่งออก
5.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ส่งเสริม
การใช้นวัตกรรม/การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร ฯลฯ

3. การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน
(Smart Farm)
1. ส่ ง เสริ ม มาตรฐานการผลิ ต เกษตร
อุตสาหกรรม (GMP HACCP ฮาลาล)
2. สนับสนุนการนานวัตกรรมอาหารแห่ ง
อ นา ค ตมา ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นา คุ ณภ า พ
ผลิตภัณฑ์
3. สนับสนุนให้นาระบบเกษตรวัสดุเหลือใช้
(Zero waste) มาปฏิบัติ
4. ส่งเสริมการแปรรูปและการใช้ประโยชน์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของตลาดและรู ป แบบการ
บริโภค
5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแนวทางการ
เก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ อ งการตลาดและรู ป แบบการ
บริโภค
6. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

4. การแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

5. การขนส่งสินค้าและจัดการ
บริหารสินค้า (Logistic)
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในระดับ
จังหวัด (โดยมีชุมนุมสหกรณ์ดาเนินการ
อยู่แล้ว)
2. การส่งเสริม อุ ตสาหกรรมการเก็บ รัก ษา
และถนอมอาหาร เช่น ห้ อ งแช่เย็นและ
อุตสาหกรรมแช่แข็ง และการ Freeze
dried
3. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและลดต้ น ทุ น
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การขนส่งและ
กระจายสินค้า การลดอั ตราการสูญเสีย
ระหว่างขนส่ง
4. การส่งเสริมและกากับ ดูแลคุณภาพสินค้า
เกษตรของแหล่ งรั บ ซื้อ ผลผลิ ตทางการ
เกษตรทั้งกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
และเอกชน

กลางทาง

1. จานวนแปลง/ฟาร์มและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองและผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (GAP/เกษตรอินทรีย)์
2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
3. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี

1. พัฒนาตลาดกลางและศูนย์กระจายสินค้าไป
ยังตลาดภายในและภายนอกประเทศ
2. พั ฒ นา ตลา ดซื้ อ ข า ย ล่ ว งห น้ า Future
Market
3. ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม การขายด้ ว ย
ช่องทางและสื่อที่ทันสมัย
4. การสร้า งแบรนด์สินค้า และการส่งเสริมสิ่ ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
5. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการ
ส่งเสริมการตลาดและการบริโภค
6. ส่งเสริมตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
7. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก
การบริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย
8. ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค

6. พัฒนาระบบตลาด
และส่งเสริมการบริโภค

ปลายทาง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model

1. ก า รวิ จั ย และ พั ฒนา พั น ธุ์ ที่ ดี แ ละ
เหมาะสมกับพื้นที่
2. การจัดทาข้อมูลและต้นทุนการผลิต
3. การวิจั ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพและยืด
อายุหลังเก็บเกี่ยว Post Harvest
4. การวิเคราะห์ ความต้อ งการของตลาด
และแ นว โน้ ม สถา นก ารณ์ เ กษตร
ปลอดภัย ทั้งในและต่างประเทศ
5. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่
6. การวิ เ คราะห์ ส ารส าคัญ ที่ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการเพื่ อ ต่ อ ยอดไปสู่ ก ารสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม และการสร้างอัตลักษณ์ของ
สินค้า (story)
7. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
ทั้งระบบ (การวิ จั ย พัฒนาการตลาด/
เกษตรกร/ผู้ประกอบการ)
8. การวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตร GAP / GMP

1. การวิจัยและพัฒนา
(R&D)

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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1. การจัดทาข้อมูลต้นทุนการผลิต
2. การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต
3. การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและแนวโน้ม
สถานการณ์ทางด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
5. เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
6. พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง
7. เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าสู่ระบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

1. พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
2. พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการในลักษณะ
คลัสเตอร์ธุรกิจให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน
ผู้ให้บริการ SMEs ให้มีศักยภาพ
4. พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับให้มี
ขีดความสามารถตามศักยภาพ และการมุ่งสู่
ภาคการส่งออก

2. เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
และฝีมือแรงงาน

ต้นทาง : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน

1. ส่งเสริมมาตรฐานในการผลิต และการบริหาร
จัดการ และการตลาด ระดับสากล ด้วยเทคโนโลยี
2. พัฒนาและอานวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
3. สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต
และการบริหารจัดการ และภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
5. การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
6. พัฒนาการออกแบบ และการผลิต ผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์ ด้วยแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
7. ส่งเสริมการค้า และการลงทุนในอุตสาหกรรม และ
บริการที่มีการใช้นวัตกรรม

3. การพัฒนาคุณภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

กลางทาง : สร้างมูลค่าเพิ่ม

6.1 พัฒนาตลาดกลางและศูนย์จาหน่ายสินค้า
6.2 พัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future
Market)
6.3 จัดงานแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ ขยาย
ช่องทางการตลาด รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
การตลาด เชื่อมโยงธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ (ตลาดใหม่ เช่น CLMV)
6.4 การพัฒนาตราสินค้า และความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค
6.5 การเชื่อมโยงตลาดรูปแบบใหม่ เช่น ตลาด
ออนไลน์ และ E-Commerce

4. การพัฒนาระบบตลาด

ปลายทาง : เชื่อมโยงธุรกิจ

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. จานวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (ราย/ผลิตภัณฑ์)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation)
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

1. การวิจัยพัฒนา (R&D)
และโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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1.
2.
3.
4.

ต้นทาง

1) การสร้ า งความตระหนั ก รู้ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน/สถานศึกษา
2) ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
3) อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
แนวพระราชดาริ
4) บริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่อย่างมีธรรมาภิบาล

1) รั ก ษาและเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ส่ ง เสริ ม การจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มสู่ ค วามยั่ ง ยื น
ระดับท้องถิ่น
2 ) จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น ชุ ม ช น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตามบริบทเชิ ง
พื้ น ที่ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการสร้างระบบข้ อ มู ล และ
พั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อ นแผนแบบบู ร ณาการใน
ระดับพื้นที่

2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

กลางทาง

ปลายทาง

1) เสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนขับเคลื่อน
ปรั บ เปลี่ ย นพื ช เชิ ง เดี่ ย วไปเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการพัฒนาและจัดการมลพิษ

ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงปีละ 0.50 มคก./ลบ.ม. (ตรวจวัดจาก 2 สถานีหลักในรอบปีงบประมาณ)
จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง ปีละ 50,000 ไร่
จานวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัดเชียงใหม่ไม่นอ้ ยกว่าปีละ 1,000 ไร่
ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นปีละ 0.5

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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ต้นทาง

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในส่วน
ยุทโธปกรณ์และองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
การจัดหามาตรการเชิงรุกเพื่อ ปราบปราม
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
2. การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อาทิ
การจัดการข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี
การบาบัดฟื้นฟู การจัดระเบียบสังคม
การจัดการชุมนุมสาธารณะ การรับเรื่อง
การร้องเรียน

1. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ
ครอบครัว
2. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
พระราชดาริและโครงการ อพ.สธ.
3. การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ในสถานศึกษา
4. การพัฒนาศักยภาพครูและประชาชน
ด้านทักษะและคุณภาพชีวิต
5. การส่งเสริมให้ประชากรทุกช่วงวัย
เข้าถึงการบริการด้านการศึกษา

2. การสร้างเสริมสังคมคุณภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การสร้างภูมิคุ้มกัน

1. การประสิทธิภาพระบบติดตาม
การร้องเรียนและการเข้าถึง
ประชาขนอย่างเข้มข้น
2. การสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชน
3. การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านความมั่นคง
4. วางระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ประชาชนเข้าถึง ขยายเครือข่าย
ในการจัดการสาธารณภัย
5. การเชื่อมความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้านในระดับ
หน่วยงานในพื้นที่

3. การสร้างความมั่นใจ ปลอดภัย
ในคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

4. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

1. การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการ
คุ้มครองทางสังคม
2. การเพิ่มศักยภาพกลุ่มเปราะบาง
และพัฒนาสังคมผู้สูงอายุที่ดี
มีคุณภาพ
3. การเฝ้าระวังความมั่นคง
ปลอดภัยผ่านทางการใช้
เทคโนโลยี
4. การพัฒนาระบบคมนาคมเพื่อ
การเข้าถึงบริการขงภาครัฐ

ปลายทาง

4. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี
5. จานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 1 ต่อปี
6. ร้อยละชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

1. การพัฒนาระบบการคุ้มครองทาง
สังคม
2. การจ้างงานกลุ่มเปราะบางดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
3. การพัฒนาหมู่บ้านตามวิถีชีวิต
พอเพียง
4. การจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆที่จาเป็น
5. การส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรกลุ่มเสี่ยง
หรือเปราะบาง

กลางทาง

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลีย่ ครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี
2. ร้อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
3. ร้อยละของประชากรทุกช่วงวัย เข้าถึงการบริการด้านการศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. การป้องกัน ควบคุม ปราบปราม
ช่วยเหลือจากการกระทาผิดกฎหมาย

ตัวชี้วัด

ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

177

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ
[แบบ จ.๑ (กรณีจังหวัด)]
จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การขับเคลือ่ นเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคตภายใต้ BCG Model

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น

ประเด็นการพัฒนา

จานวนแปลง/ฟาร์มและผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองและ
ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน
(GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี (แปลง)

จานวนรายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัด (ล้านบาท)

จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางที่
ได้รับการพัฒนา
(สายทาง/แหล่ง)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
แผนงานที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรแปรรูป จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วย
มูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 5
ภายใต้ BCG Model
ผลิตภัณฑ์ต่อปี

แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ผูป้ ระกอบการ และกิจกรรม
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ
แผนงานที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า

แผนงานที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ

แผนงาน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคัง่

2

15

10

5
(15,800)

54,825

8

พ.ศ. ๒๕๖7

2

5
(15,086)

49,841

7

พ.ศ. ๒๕๖6

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดเชียงใหม่

20

3

5
(16,518)

65,790

9

25

3

5
(17,236)

85,527

10

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

30

3

5
(17,954)

88,092

10

พ.ศ. ๒๕70

30

13

17,954

68,815

44

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

แบบ จ.๑
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุน่ ควัน
(PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การยกระดับการค้าการลงทุน
บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม
(Innovation) และการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (SDGs)

ประเด็นการพัฒนา

แผนงานที่ ๒ การอนุรักษ์ พัฒนา และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม

ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่นา
กลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ต่อปี (ร้อยละ)
จานวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัด
เชียงใหม่ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่
(ไร่)

ค่าเฉลีย่ รายปีของฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
(PM2.5) ลดลง (มคก./ลบ.ม.)
จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง
ปีละ 50,000 ไร่ (ไร่)

จานวนผูป้ ระกอบการ/ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมร้อยละ 5 ต่อปี
(ราย/ผลิตภัณฑ์)

แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็น
ผูป้ ระกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ

แผนงานที่ ๑ การแก้ไขปัญหาฝุน่ ควัน
(PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

จานวนมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (ล้านบาท)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศและ
กลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่

แผนงาน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคัง่

1,000

1,000

37.65

946,901

996,901
37.15

30.27

20

15,238

พ.ศ. ๒๕๖7

30.77

10

14,545

พ.ศ. ๒๕๖6

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดเชียงใหม่

1,000

38.15

896,901

29.77

30

15,931

1,000

38.65

846,901

29.27

40

16,624

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

1,000

39.15

796,901

28.77

50

17,317

พ.ศ. ๒๕70

5,000

39.15

796,091

28.77

50

17,317

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

แบบ จ.๑
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ
เมืองน่าอยูม่ ีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ประเด็นการพัฒนา

ตัวชี้วัดของแผนงาน

จานวนชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มี
ความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (หมู่บ้าน)

อัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้เฉลีย่
ครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น
แผนงานที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าของ
ร้อยละ 1 ต่อปี (ร้อยละ)
สังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลือ่ นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และพระราชปณิธาน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพ
ความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน
ติดลดลง
โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
ร้อยละ 5 ต่อปี (หมู่บ้าน)
รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ทุกรูปแบบ
แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและ
จานวนผูเ้ สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและ
ต่อแสนประชาชนลดลงร้อยละ1 ต่อปี
บรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
(ร้อยละ)/(ราย)
ทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ทุกช่วงวัย กลุม่ เปราะบาง และรองรับ
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

แผนงาน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคัง่

32.25
(516)

33.25
(532)

355

232

245

325

4.11

พ.ศ. ๒๕๖7

3.11

พ.ศ. ๒๕๖6

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดเชียงใหม่

385

31.25
(500)

219

5.11

415

30.25
(484)

206

6.11

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

455

29.25
(468)

193

7.11

พ.ศ. ๒๕70

455

29.25
(468)

193

7.11

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

แบบ จ.๑
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การขับเคลือ่ นเกษตรเพิ่มมูลค่า
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้ BCG Model

งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิง่
อานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
และบริการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถ
ปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจท้องถิ่น

ตัวชี้วัดของแผนงาน

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น 5 ผลิตภัณฑ์ตอ่ ปี

จานวนแปลง/ฟาร์มและผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองและ
ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน
(GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี (แปลง)

จานวนรายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัด (ล้านบาท)

จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางที่
ได้รับการพัฒนา
(สายทาง/แหล่ง)

งบประมาณของกระทรวง/กรม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมประเด็นที่ 2

แผนงานที่ ๒ การส่งเสริมเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหาร
แห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
งบประมาณของกระทรวง/กรม
รวมประเด็นที่ 1
งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรเพิ่ม
มูลค่า

แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร ผูป้ ระกอบการ และกิจกรรม
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ

แผนงาน

ประเด็นการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : นครแห่งชีวิตและความมั่งคัง่

449,500
110,000
41,448,400

24,959,900

0
0
13,220,000

7,000,000

6,220,000

395,500,000
13,220,000

147,900,000
538,400,000
40,888,900

15,929,000

40,000,000

65,500,000

290,000,000

395,500,000

พ.ศ. ๒๕๖7

39,000,000

71,500,000

280,000,000

390,500,000

พ.ศ. ๒๕๖6

0
0
13,220,000

7,000,000

6,220,000

406,500,000
13,220,000

41,000,000

65,500,000

300,000,000

406,500,000

0
0
11,820,000

7,000,000

4,820,000

417,500,000
11,820,000

42,000,000

65,500,000

310,000,000

417,500,000

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
จังหวัดเชียงใหม่

0
0
11,820,000

7,000,000

4,820,000

418,500,000
11,820,000

43,000,000

65,500,000

310,000,000

418,500,000

พ.ศ. ๒๕70

449,500
110,000
91,528,400

52,959,900

38,009,000

147,900,000
2,176,400,000
90,968,900

205,000,000

333,500,000

1,490,000,000

2,028,500,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

แบบ จ.๑
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุน่
ควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมแบบมีสว่ นร่วม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การยกระดับการค้าการลงทุน
บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ประเด็นการพัฒนา

ตัวชี้วัดของแผนงาน

จานวนพื้นที่การปลูกป่าในจังหวัด
เชียงใหม่ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ไร่
(ไร่)

งบประมาณของกระทรวง/กรม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมประเด็นที่ 4

แผนงานที่ ๒ การอนุรักษ์ พัฒนา และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมแบบมีสว่ นร่วม

ร้อยละขยะมูลฝอย/ของเสียที่นา
กลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5 ต่อปี (ร้อยละ)

จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง
ปีละ 50,000 ไร่ (ไร่)

งบประมาณของกระทรวง/กรม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมประเด็นที่ 3
งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ ๑ การแก้ไขปัญหา
ค่าเฉลีย่ รายปีของฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
ฝุน่ ควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบ
(PM2.5) ลดลง (มคก./ลบ.ม.)
บูรณาการ

แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการ
จานวนผูป้ ระกอบการ/ผลิตภัณฑ์และ
เป็นผูป้ ระกอบการและบุคลากรในภาค บริการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดโดย
ธุรกิจ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ร้อยละ 5 ต่อปี
(ราย/ผลิตภัณฑ์)

งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 1 พัฒนาและยกระดับ
จานวนมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (ล้านบาท)
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศ
และกลไกการผลักดันการค้าการลงทุน
ในพื้นที่

แผนงาน

63,022,000

39,132,000

1,392,684,000
1,950,000
1,561,720,200

95,764,900

71,321,300

30,000
40,000
105,154,000
167,086,200

0
0
160,432,400

88,713,300

71,719,100

0
0
148,944,000
160,432,400

42,574,700

43,347,300

17,247,300

48,704,700

148,944,000

พ.ศ. ๒๕๖7

105,084,000

พ.ศ. ๒๕๖6

0
0
160,432,400

88,713,300

71,719,100

0
0
151,184,000
160,432,400

65,104,700

34,732,000

51,347,300

151,184,000

0
0
160,432,400

88,713,300

71,719,100

0
0
122,132,000
160,432,400

37,762,700

47,022,000

37,347,300

122,132,000

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

0
0
160,432,400

88,713,300

71,719,100

0
0
102,772,000
160,432,400

45,792,700

23,732,000

33,247,300

102,772,000

พ.ศ. ๒๕70

1,392,684,000
1,950,000
2,203,449,800

450,618,100

358,197,700

30,000
40,000
630,186,000
808,815,800

239,939,500

207,640,000

182,536,500

630,116,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ
เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดขี อง
ประชาชน

ประเด็นการพัฒนา

ตัวชี้วัดของแผนงาน

จานวนชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (หมู่บ้าน)

จานวนผูเ้ สียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนน
ต่อแสนประชาชนลดลงร้อยละ1 ต่อปี
(ร้อยละ)/(ราย)

จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายา
เสพติดลดลง
ร้อยละ 5 ต่อปี (หมู่บ้าน)

อัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้เฉลีย่
ครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี (ร้อยละ)

งบประมาณของกระทรวง/กรม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมประเด็นที่ 5
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและ
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและความ
ปลอดภัยทางถนนโดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน

แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน
โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาค
ส่วนรองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงทุกรูปแบบ

แผนงานที่ 2 ลดความเหลือ่ มล้าของ
สังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และขับเคลือ่ นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และพระราช
ปณิธาน

งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนทุกช่วงวัย กลุม่ เปราะบาง และ
รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

แผนงาน

1,569,420
1,780,000
78,706,220
10,000,000
2,325,428,820

23,865,700

18,528,100

32,963,000

75,356,800

พ.ศ. ๒๕๖6

0
0
77,319,200
10,000,000
795,415,600

27,450,000

16,270,000

33,599,200

77,319,200

พ.ศ. ๒๕๖7

0
0
76,381,100
10,000,000
807,717,500

27,450,000

16,520,000

32,411,100

76,381,100

0
0
76,381,100
10,000,000
788,265,500

27,450,000

16,520,000

32,411,100

76,381,100

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

0
0
76,381,100
10,000,000
769,905,500

27,450,000

16,520,000

32,411,100

76,381,100

พ.ศ. ๒๕70

1,569,420
1,780,000
385,168,720
50,000,000
5,486,732,920

133,669,300

81,242,000

163,795,500

381,819,300

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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แหล่ง
งปม.
(๘)

หน่วยดาเนินการ
(9)

2.5

2.5

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่
อานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ทาการปกครองจังหวัด อาเภอทุก
อาเภอ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
16 เชียงใหม่ อุทยานฯ สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1

1

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิน่
งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
1
2.5
อานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ เชือ่ มโยง
เศรษฐกิจท้องถิน่
1
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่
2.5
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
อานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ธรรมชาติ
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

30,000,000

30,000,000

90,000,000

170,000,000

170,000,000

80,000,000

290,000,000
290,000,000

พ.ศ. ๒๕๖7

427,900,000
280,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
จังหวัดเชียงใหม่

30,000,000

100,000,000

170,000,000

300,000,000
300,000,000

30,000,000

110,000,000

170,000,000

310,000,000
310,000,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

30,000,000

110,000,000

170,000,000

310,000,000
310,000,000

พ.ศ. ๒๕70

150,000,000

490,000,000

850,000,000

1,637,900,000
1,490,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

แบบ จ.๑
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บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)
แหล่ง
งปม.
(๘)

กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัด
เชียงใหม่ (Sport tourism)
กิจกรรมหลักที่ 11 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวและบริการ
สูม่ าตรฐานสากล
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชน
เผ่าจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสูก่ ารท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและ
งานประเพณีท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการ
และสนับสนุนการขับเคลือ่ นโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19
เชียงใหม่
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม่

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยดาเนินการ
(9)

2.5

แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและ
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรม
1
2.5
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
1
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม
2.5
ทางการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal

แผนงาน/โครงการ
(6)

5,000,000

7,000,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000

22,500,000

12,000,000

6,500,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000

20,000,000

10,000,000

7,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

5,000,000

65,500,000
65,500,000

71,500,000
71,500,000

5,000,000

พ.ศ. ๒๕๖7

พ.ศ. ๒๕๖6

3,000,000

2,000,000

1,500,000

20,000,000

10,000,000

7,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

65,500,000
65,500,000

3,000,000

2,000,000

1,500,000

20,000,000

10,000,000

7,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

65,500,000
65,500,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

3,000,000

2,000,000

1,500,000

20,000,000

10,000,000

7,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

65,500,000
65,500,000

พ.ศ. ๒๕70

15,000,000

10,000,000

7,500,000

102,500,000

52,000,000

34,500,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

25,000,000

27,000,000

333,500,000
333,500,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)
แหล่ง
งปม.
(๘)

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่/กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่/กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

1
1
1

1
1
1

2

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1

2.5

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว
(Longstay)
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยว
ย่านการค้าหัตถกรรมในกลุม่ อนุภูมิภาคลุม่ แม่น้าโขง (GMS)

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางตลาด
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสูน่ านาชาติ
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมกระตุน้ การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC (กิ่วผาวอกสันต้นดู่-หลักแต่ง)
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมกระตุน้ เศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ We Love Chiang Mai
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างคุณค่าวิถี
ชาติพันธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพกลุม่ น้าพุร้อน สปาและนวดไทย
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ 23 กิจกรรม
งบประมาณของกระทรวง/กรม
1 โครงการพัฒนาเมืองพื้นที่หนองบัวพระเจ้าหลวง เชือ่ มโยงวัด
พระธาตุดอยสะเก็ด ตาบลเชิงดอย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่
2 โครงการพัฒนาเมืองพื้นที่สาธารณะตาบลออนใต้ (หนองพญา
พรม) ตาบลออนใต้ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

1

2.5

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมเชียงใหม่ MICE CITY

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาฯ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยดาเนินการ
(9)

1

แผนงานที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ทางการท่องเที่ยวและบริการ เชือ่ มโยงเศรษฐกิจท้องถิน่

แผนงาน/โครงการ
(6)

147,900,000

55,500,000

-

-

-

395,500,000

538,400,000
92,400,000

3,000,000

5,000,000

4,500,000

3,000,000

10,000,000

5,000,000

2,000,000

2,500,000

1,000,000

5,000,000

4,500,000

3,000,000

11,000,000

5,000,000

2,000,000

2,500,000

5,000,000

40,000,000
40,000,000

39,000,000
39,000,000

5,000,000

พ.ศ. ๒๕๖7

พ.ศ. ๒๕๖6

-

-

-

406,500,000

3,000,000

5,000,000

4,500,000

3,000,000

10,000,000

5,500,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

41,000,000
41,000,000

-

-

-

417,500,000

3,000,000

5,000,000

4,500,000

3,000,000

10,000,000

6,000,000

2,000,000

3,500,000

5,000,000

42,000,000
42,000,000

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

418,500,000

3,000,000

5,000,000

4,500,000

3,000,000

10,000,000

6,500,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

43,000,000
43,000,000

พ.ศ. ๒๕70

147,900,000

55,500,000

92,400,000

2,176,400,000

13,000,000

25,000,000

22,500,000

15,000,000

51,000,000

28,000,000

10,000,000

15,500,000

25,000,000

205,000,000
205,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)

1
1
1

2.3
2.3
2.3

กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
สมัยใหม่ (New normal)
กิจกรรมหลักที่ 4 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ่วมกัน
กิจกรรมหลักที่ 5 บริหารจัดการโครงการ

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการ
เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิม่ มูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิม่ มูลค่า
2
1 สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 ชี้แจง สร้างความเข้าใจ กาหนดทิศทางและติดตามการ
2.3
1
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและ
2.3
1
ได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปร
2.3
1
รูป
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
2.3
1
บรรจุภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้
2.3
1
ได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 6 ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จาก
2.3
1
สมุนไพร องค์ความรู้ และเชื่อมโยงการตลาด
2 โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีศกั ยภาพใน
2.3
1 สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
การบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร
2.3
1

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

0
0
0
0
0
0

73,580
495,900
695,020
500,000
1,500,000
325,200

49,600

77,500

445,000

0

0

0

0

0

620,400

602,700

6,220,000
0
0

พ.ศ. ๒๕๖๗

15,929,000
2,452,500
67,600

พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
จังหวัดเชียงใหม่

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,220,000
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,820,000
0
0

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,820,000
0
0

พ.ศ. ๒๕๗๐

49,600

77,500

445,000

602,700

325,200

1,500,000

500,000

695,020

495,900

73,580

620,400

38,009,000
2,452,500
67,600

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

แบบ จ.๑
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1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามผลโครงการ

1

2.3

1

1

2.3

2.3

1

2.3

1

1

2.3

2.3

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดทาจุดสาธิต การเพาะพันธุส์ ัตว์น้าโดยอุปกรณ์การ
เพาะพันธุป์ ลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต )
กิจกรรมหลักที่ 4 การจัดทาอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า

1

2.3

1
1
1

1

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายใน
โครงการร้อยใจรักษ์
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อ
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนเพือ่
ความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การประขาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า (จานวน 7 แห่ง)
กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร จานวน 3 หลักสูตร

2.3

กิจกรรมหลักที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด

1
1

2.3
2.3
2.3

2.3
2.3

กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงฐานเรียนรูเ้ รือ่ งอาโวคาโด
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุอ์ าโวคาโด

1

แหล่ง
งปม.
(๘)

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมติดตามและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาโวคาโด
4 โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

2.3

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

3 โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตร
ที่สูง)

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)

26,800

53,800

511,830

260,870

74,200

927,500

1,640,000

194,200

117,000

32,000
2,913,700
962,500

102,000

37,000
144,000

315,000

พ.ศ. ๒๕๖๖

0

0

0

0

0

0

1,700,000

200,000

120,000

0
3,020,000
1,000,000

0

0
0

0

พ.ศ. ๒๕๖๗

0

0

0

0

0

0

1,700,000

200,000

120,000

0
3,020,000
1,000,000

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1,700,000

200,000

120,000

0
3,020,000
1,000,000

0

0
0

0

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙

0

0

0

0

0

0

1,700,000

200,000

120,000

0
3,020,000
1,000,000

0

0
0

0

พ.ศ. ๒๕๗๐

26,800

53,800

511,830

260,870

74,200

927,500

8,440,000

994,200

597,000

32,000
14,993,700
4,962,500

102,000

37,000
144,000

315,000

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
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2.3
1

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1

1

2.3

2.3

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 2 การถ่ายทอดความรู/้ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
9 โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพืน้ ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1

2.3

1

1

2.3

7 โครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์โดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่
8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยบนพืน้ ที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่

2.3

1
1

2.3
2.3

กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างเครือข่ายสมุนไพร
กิจกรรมหลักที่ 2 การแปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพรเพี่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้

กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)

1

แหล่ง
งปม.
(๘)

2.3

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

6 โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศกั ยภาพบน
พืน้ ที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์การมหาชน)

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่
1
ศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่

1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุน
แตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) แม่แจ่ม

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)

1,139,200

1,139,200

277,100

1,417,100

1,694,200

2,517,700

1,318,200

3,835,900

350,000
801,000

1,151,000

พ.ศ. ๒๕๖๖

0

0

300,000

1,500,000

1,800,000

0

1,400,000

1,400,000

0
0

0

พ.ศ. ๒๕๖๗

0

0

300,000

1,500,000

1,800,000

0

1,400,000

1,400,000

0
0

0

0

0

300,000

1,500,000

1,800,000

0

0

0

0
0

0

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙

0

0

300,000

1,500,000

1,800,000

0

0

0

0
0

0

พ.ศ. ๒๕๗๐

1,139,200

1,139,200

1,477,100

7,417,100

8,894,200

2,517,700

4,118,200

6,635,900

350,000
801,000

1,151,000

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
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ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

2.3

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม

1

2.3

12 โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern
Thailand food valley – farm to table project)
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทา และนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิด
ในการดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศูนย์การเรียนรูส้ าหรับการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
เกษตร

1

2.3

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด
BCG Model (แบบ New normal)

1

2.3

11 โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด
BCG Model
กิจกรรมหลักที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็น
เลิศแบบครบวงจรภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่

1

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

1. สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่
2. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่
2. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่
1. สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่
2. คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

1

2.3

สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)

1

แหล่ง
งปม.
(๘)

กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ช่วยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต

แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
2.3
10 โครงการยกระดับกระบวนการผลิต/แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
เกษตร/กลุ่มอาชีพเพิม่ มูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพลังงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนการใช้ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุน
2.3
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

175,720

27,550

6,000,000

399,100

334,000

198,800

931,900

1,800,000

1,830,000

24,959,900
3,630,000

พ.ศ. ๒๕๖๖

175,720

27,550

6,000,000

400,000

400,000

200,000

1,000,000

0

0

7,000,000
0

พ.ศ. ๒๕๖๗

175,720

27,550

6,000,000

400,000

400,000

200,000

1,000,000

0

0

7,000,000
0

175,720

27,550

6,000,000

400,000

400,000

200,000

1,000,000

0

0

7,000,000
0

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙

175,720

27,550

6,000,000

400,000

400,000

200,000

1,000,000

0

0

7,000,000
0

พ.ศ. ๒๕๗๐

878,600

137,750

30,000,000

1,999,100

1,934,000

998,800

4,931,900

1,800,000

1,830,000

52,959,900
3,630,000

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
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1
1

2.3
2.3

2.3
2.3

กิจกรรมหลักที่ 5 ดาเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ตน้ แบบที่ผลิตจากการผลิต
แบบ OEM และกิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ

กิจกรรมหลักที่ 6 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตผลทาง
เกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley – farm to
table project)

13 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการในตลาด
ระดับสากล
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทา และนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม
ประกอบด้วย แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิด
ในการดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

2.3
2.3

กิจกรรมหลักที่ 6 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานของโครงการพร้อมจัดทา
รายงานความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์

1

1

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 5 Road Show CLMV ภายในประเทศ

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 3 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ (Food Innovation) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
25 ราย
กิจกรรมหลักที่ 4 การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
(Food Creative & Craft) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม

1

1

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 4 ดาเนินการผลิตสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ในระดับ
Pilot Scale เพื่อทดสอบตลาด จานวน 30 กิจการ และดาเนินการตรวจสอบ
กากับผลการผลิตสินค้า ทั้งจานวน และคุณภาพให้เป็นไปตาม ข้อเสนอโครงการ
ของแต่ละราย และสรุปผลการประเมินสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ตน้ แบบในระดับ
Pilot Scale

1

แหล่ง
งปม.
(๘)

2.3

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

กิจกรรมหลักที่ 3 จัดฝึกอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลังการ
เก็บเกี่ยวและ การตลาด การขาย รวมถึงการกาหนดราคาสินค้า เพื่อเพิ่มองค์
ความรูแ้ ละศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จานวนไม่น้อยกว่า 3๐ ราย

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)

55,000

2,919,600

1,132,200

1,132,200

658,800

102,200

6,000,000

45,000

873,300

4,564,980

313,450

พ.ศ. ๒๕๖๖

55,000

2,919,600

1,132,200

1,132,200

658,800

102,200

6,000,000

45,000

873,300

4,564,980

313,450

พ.ศ. ๒๕๖๗

55,000

2,919,600

1,132,200

1,132,200

658,800

102,200

6,000,000

45,000

873,300

4,564,980

313,450

55,000

2,919,600

1,132,200

1,132,200

658,800

102,200

6,000,000

45,000

873,300

4,564,980

313,450

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙

55,000

2,919,600

1,132,200

1,132,200

658,800

102,200

6,000,000

45,000

873,300

4,564,980

313,450

พ.ศ. ๒๕๗๐

275,000

14,598,000

5,661,000

5,661,000

3,294,000

511,000

30,000,000

225,000

4,366,500

22,824,900

1,567,250

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
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2
2
2

2.3

2.3

2.3
2.3
2.3
2.3

6 โครงการอบรมเพิม่ ขีดความรู้ดา้ นเกษตร

7 โครงการลงพืน้ ที่สารวจแปลงเกษตรที่พบปัญหา

8 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (หมูพนั ปี มะระขี้นก มะม่วง ลาไย)

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ดา้ นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว
10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ดา้ นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ปิงโค้งเชียงดาว
11 โครงการเกษตรกรปลอดภัย ห่างไกลจากสารเคมี

2

2

2

2

2.3

2

2.3

5 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้การปลูกลิ้นจี่ให้ได้มาตรฐาน GI บ้านหนองไผ่

2

2.3

2

2

2.3

2.3

1
1

2.3
2.3

4 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพด บ้านหนองไผ่

1

2.3

กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป
กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า
กิจกรรมหลักที่ 3 บริหารจัดการและติดตามการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 49 กิจกรรมหลัก
งบประมาณของกระทรวง/กรม
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ (การให้ความรู้ ให้คาแนะนา
ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา ด้านการเลี้ยงสัตว์)
2 โครงการพัฒนาสุขภาพสัตว์ (การบริการสุขภาพสัตว์ การส่งเสริมการทาวัคซีน
ในสัตว์ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสัตว์)
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ดา้ นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

1

แหล่ง
งปม.
(๘)

2.3

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

14 โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่/กรมพัฒนาชุมชน
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่/
กรมประมง
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่/
กรมประมง
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่/
กรมส่งเสริมเกษตร

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่/กรมส่งเสริมเกษตร

สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่/
กรมส่งเสริมเกษตร
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่/กรมส่งเสริมเกษตร

สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่/
กรมประมง

สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่/
กรมประมง

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)

80,000

7,500

7,500

15,000

12,000

20,000

20,000

20,000

7,500

150,000

50,000

5,333,000
146,000
40,888,900

2,919,000

8,398,000

พ.ศ. ๒๕๖๖

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
13,220,000

0

0

พ.ศ. ๒๕๖๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
13,220,000

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
11,820,000

0

0

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0
11,820,000

0

0

พ.ศ. ๒๕๗๐

80,000

7,500

7,500

15,000

12,000

20,000

20,000

20,000

7,500

150,000

50,000

5,333,000
146,000
90,968,900

2,919,000

8,398,000

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
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2.3

4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปและถนอมอาหาร (ถั่วเน่าแผ่น/น้าพริกคั่วทราย/
ข้าวต่อ-ข้าวควบ-ข้าวแต๋น/ปลาส้ม)

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ

2.3

3 โครงการแปรรูปสมุนไพร

2.3

รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 โครงการหาตลาดรองรับผลผลิตชาอัสสัม

2.3

2.3

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า

2 โครงการแปรรูปสินค้าการเกษตร

2.3

ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

12 โครงการแปรรูปสมุนไพรเพือ่ จาหน่าย

แผนงาน/โครงการ
(๗)

บัญชีรายการชุดโครงการ

3

3

3

3

2

3

แหล่ง
งปม.
(๘)

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยลาง/
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน/
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่/อาเภอแม่อาย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน/
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่/อาเภอแม่อาย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน/
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่/อาเภอแม่อาย

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(๑๐)

110,000

30,000

30,000

30,000

20,000

449,500

40,000

20,000

พ.ศ. ๒๕๖๖

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. ๒๕๖๘
พ.ศ. ๒๕๖๙

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๗๐

110,000

30,000

30,000

30,000

20,000

449,500

40,000

20,000

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
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2.8

กิจกรรมหลักที่ 6 จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการ
เรียนรูแ้ ลกเปลี่ยนแนวคิดการดาเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทาง
ในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการจานวน 1 ครัง้

1

1

1

2.8

2.8

1

1
1

1

2.8

กิจกรรมหลักที่ 5 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาแผนจาลอง
ธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
การทดลองปลูกพืชแนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้งที่พร้อมสาหรับการฝึกอบรมให้
ความรูภ้ าคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดฝึกอบรมให้ความรูก้ ารพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning)
ด้านการปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical farming) ความรูด้ า้ นดิจิทัลธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรม (Digital Agro business) ทดลองปลูกพืชจริงและการทดสอบตลาด
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิตอล รวมทั้งทัศนคติในการพัฒนาตนเองและธุรกิจ และความรู้
อื่นที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยดาเนินการ
(9)
พ.ศ. ๒๕๖6

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

70,615

1,434,300

1,360,000

5,000,000

127,085
8,000

17,247,300
8,000,000

นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 1 พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.8
1 โครงการการสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัล
สาหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Deep learning on vertical farming
and digital Agro business)
กิจกรรมหลักที่ 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2.8
กิจกรรมหลักที่ 2 รับสมัครผู้ประกอบการรุน่ ใหม่หรือเกษตรกรรุน่ ใหม่ ไม่น้อยกว่า
2.8
60 ราย และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ

-

-

-

-

-

43,347,300
-

พ.ศ. ๒๕๖7

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
จังหวัดเชียงใหม่

70,615

1,434,300

1,360,000

5,000,000

127,085
8,000

51,347,300
8,000,000

0

0

0

0

0

0

37,347,300
-

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

70,615

1,434,300

1,360,000

5,000,000

127,085
8,000

33,247,300
8,000,000

พ.ศ. ๒๕70

211,845

4,302,900

4,080,000

15,000,000

381,255
24,000

182,536,500
24,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

แบบ จ.๑
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2.8

2.8

2.8

2.8

กิจกรรมหลักที่ 4 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้
BCG Modelที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้ประการและธุรกิจร้านอาหาร และ
การสร้าง story telling เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึง
จัดการอบรมในด้านการเพิ่มช่องทางทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยมีจานวนชั่วโมงฝึกอบรมรวมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

กิจกรรมหลักที่ 5 คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการให้คาปรึกษาเพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้ประกอบการและธุรกิจ
ร้านอาหารพร้อมกับผลิตบรรจุภัณฑ์ตน้ แบบ ภายใต้ BCG MODEL จานวนไม่
น้อยกว่า 50 ราย

กิจกรรมหลักที่ 6 สร้างโอกาสทางการตลาดด้วยการนาเสนอสินค้าและรับฟัง
ความคิดเห็นสาหรับการต่อยอดธุรกิจทั้ง รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ จากนัก
ลงทุน/นักการตลาด/ผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน/ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการ
จับคู่ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางกับร้านอาหาร (อย่างน้อย 1 ครัง้ 3 วัน)

กิจกรรมหลักที่ 7 ติดตามประเมินผล

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

45,000

1,241,380

2,075,200

1,108,600

268,000

226,320

35,500

พ.ศ.๒๕๖8

-

พ.ศ. ๒๕๖7

5,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6

-

หน่วยดาเนินการ
(9)

นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
1
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่
1
-

ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้ BCG Modelสาหรับผู้ประกอบการ
2.8
ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทาและนาเสนอแผนการปฏิบัตงิ าน (Action Plan) พร้อม
2.8
กับนาเสนอแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ
2.8
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ และรับ
สมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 ศึกษาศักยภาพและความต้องการของผู้ประกอบการและธุรกิจ
2.8
ร้านอาหาร เกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ภายของธุรกิจร้านอาหาร
และรวบรวมข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ BCG MODEL
เพื่อตอบสนองต่อตลาด โดยจัดการประชุม หรือสัมมนา เพื่อจัดเก็บข้อมูลของ
ผู้ประกอบการที่และธุรกิจร้านอาหาร จานวนไม่น้อยกว่า 120 ราย

แผนงาน/โครงการ
(6)

-

พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕70

45,000

1,241,380

2,075,200

1,108,600

268,000

226,320

35,500

5,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

หน่วยดาเนินการ
(9)
พ.ศ. ๒๕๖6

กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน Influencer มาสัมผัสเส้นทางกาแฟ
สุดพิเศษของเชียงใหม่ (Coffee Route)

กิจกรรมหลักที่ 8 เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการทดสอบตลาดและแสดงสินค้า
4 โครงการ Chiang Mai Coffee Festival 2023 เทศกาลกาแฟ จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทั้งให้ความรูใ้ นรูปแบบเสวนา
หรือ สัมมนา หัวข้อกาแฟและที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 วัน ณ โรงแรมในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์กาแฟ จากผู้ประกอบการ
บริเวณด้านหน้าห้องสัมมนา มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 250 คน

กิจกรรมหลักที่ 6 จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาด และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาส
ทางการตลาดโดยผ่านช่องทางการตลาด Online
กิจกรรมหลักที่ 7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาด
ภายในประเทศ เพื่อร่วมซื้อขายผลิตภัณฑ์ และผลักดันให้เกิดการเจรจาธุรกิจ
เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในงานแสดง
สินค้าหรือสถานที่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100 กิจการ จานวน
1 ครัง้

1

2.8

1

1

2.8

2.8

1

1

2.8

2.8

1

2.8

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

669,500

422,800

9,247,300

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
3 โครงการส่งเสริมการตลาดอาหารแห่งอนาคต
2.8
1
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
(F4 Project : Feature Food Fair and Festival)
เชียงใหม่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 วางแผนการดาเนินงานกิจกรรมทั้งโครงการ ในการส่งเสริม
2.8
1
การตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาด
กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
2.8
1
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดสัมมนาให้ความรูด้ า้ นการเตรียมความพร้อมในการแสดง
2.8
1
สินค้าเพื่อทดสอบตลาดแก่วิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จานวน
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
กิจกรรมหลักที่ 4 ออกแบบและจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
2.8
1
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 5 จัดกิจกรรม Business Matching โดยประสานงานผู้ซื้อ/ผู้ขาย
2.8
1
(Business to Business / Business to Customer) โดยในงานมีการนาเสนอ
ทั้งแบบ Presentation หรือแบบ Exclusive Negotiation ไปยังตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ

แผนงาน/โครงการ
(6)

-

-

500,000

669,500

422,800

9,247,300

185,000

3,500,000

669,500

422,800

9,247,300

-

-

669,500

422,800

9,247,300

-

-

-

-

-

565,000

-

-

-

400,000
300,000

500,000

-

-

พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

พ.ศ.๒๕๖8

50,000

6,000,000

พ.ศ. ๒๕๖7

669,500

422,800

9,247,300

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕70

2,114,000

46,236,500

185,000

3,500,000

500,000

500,000

565,000

400,000
300,000

50,000

6,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

3,347,500
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ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

หน่วยดาเนินการ
(9)
พ.ศ. ๒๕๖6

2.8

2.8
2.8
2.8
2.8

2.8
2.8

2.8

2.8
2.8

5 โครงการเชียงใหม่ บลูมส์ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน" (Chiang Mai Blooms)

กิจกรรมที่ 1 งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผล
6 โครงการเทศกาลล้านนาฟ้า ลมหายใจเดียวกัน (Lanna Breeze Festival)

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนา สร้างเครือข่าย และสร้างพื้นที่หรือเวทีในการ
อภิปราย เสวนา แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนนาเสนอข้อมูลและสร้างแรง
บันดาลใจให้ตระหนักถึงปัญหาสภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ (Forum &
Networking) อย่างน้อย 3 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตระหนักรักษ์ป่า
และธรรมชาติ เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน (Showcase & Exhibition) อย่างน้อย 4 ครัง้

กิจกรรมที่ 4 การจัดงานแสดงสินค้า (Expo)
กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ร่วมกับสมาคมการค้า
วิศษิ ฏ์ล้านนาเพือ่ อุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ร่วมกับสมาคมการค้า
วิศษิ ฏ์ล้านนาเพือ่ อุตสาหกรรม
ไมซ์และการท่องเที่ยว

-

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดกิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 50 ร้านกาแฟทั่วเชียงใหม่
2.8
1
747,500
ตลอดสัปดาห์ (Coffee week)
กิจกรรมหลักที่ 4 จัดงาน Chiang Mai Coffee Week 2023 แสดงศักยภาพ
2.8
1
7,407,500
ด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ
ตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ที่ได้พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งระบบ จานวนอย่างน้อย 2 ครัง้ (ในระดับจังหวัด 1 ครัง้ จานวน
200 บูธ และระดับประเทศ 1 ครัง้ จานวน 20 บูธ)

แผนงาน/โครงการ
(6)

5,119,350
205,650

3,559,500

1,722,800
4,392,700

15,000,000

-

-

-

1,573,000
14,260,000
167,000
-

16,000,000

7,407,500

7,407,500

-

747,500

พ.ศ.๒๕๖8

747,500

พ.ศ. ๒๕๖7

5,119,350
205,650

3,559,500

1,722,800
4,392,700

15,000,000

-

7,407,500

747,500

พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

1,573,000
14,260,000
167,000
-

16,000,000

7,407,500

747,500

พ.ศ. ๒๕70

10,238,700
411,300

7,119,000

3,445,600
8,785,400

3,146,000
28,520,000
334,000
30,000,000

32,000,000

37,037,500

3,737,500

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

หน่วยดาเนินการ
(9)
พ.ศ. ๒๕๖6

1
1
1

1

2.8
2.8
2.8

2.8

กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
8 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven Economy)
กิจกรรมหลักที่ 1 การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ
Spin-out และวิสาหกิจเริม่ ต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to
Tech Startup)
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างสตาร์ทอัพรุน่ ใหม่ดว้ ยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)

1

2.8

1

2.8

1

2.8

1

1

2.8

2.8

1

2.8

กิจกรรมที่ 6 การจัดงานนิทรรศการและแสดงสินค้าและบริการอุตสาหกรรม
สุขภาพ (Chiang Mai Herb health & Wellness Economic Creative Expo)

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัญจรเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเข้ากับอุตสาหกรรมสุขภาพ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรูพ้ ัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสุขภาพเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ (กลุ่มอาหาร
และสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ)
กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนแม่บท (Master Plan) อุตสาหกรรมสุขภาพ (กลุ่มอาหาร
และสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ และการ
ประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ และที่เกี่ยวข้อง

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

4,000,000

12,000,000

48,704,700
16,000,000

-

-

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
2.8
1
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
7 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการสุขภาพในมิตเิ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
เชียงใหม่ ให้เป็นพืน้ ที่ลงทุนด้านการพัฒนาและเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เชียงใหม่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
หลักของประเทศอย่างยั่งยืน (Chiang Mai Herb health & Wellness
จังหวัดเชียงใหม่
Economic Creative)

แผนงาน/โครงการ
(6)

-

-

127,850
42,574,700
-

4,719,350

3,024,900

1,027,500

2,343,600

1,371,900

484,900

13,100,000

พ.ศ. ๒๕๖7

4,000,000

12,000,000

127,850
65,104,700
16,000,000

4,719,350

3,024,900

1,027,500

2,343,600

1,371,900

484,900

13,100,000

พ.ศ.๒๕๖8

-

-

127,850
37,762,700
-

4,719,350

3,024,900

1,027,500

2,343,600

1,371,900

484,900

13,100,000

พ.ศ. ๒๕๖9

4,000,000

12,000,000

45,792,700
16,000,000

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕70

12,000,000

36,000,000

383,550
239,939,500
48,000,000

14,158,050

9,074,700

3,082,500

7,030,800

4,115,700

1,454,700

39,300,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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กิจกรรมหลักที่ 4 จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อนาไปสู่
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs
กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
TRL 7 ขึ้นไปมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่

กิจกรรมหลักที่ 1 การวางแผนการดาเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับ
สมัคร/การวางแผนโครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
คัดเลือก
กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)(อย่างน้อย 50 กิจการ)
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาองค์ความรูท้ ักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
นาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/ชุมชน

1
1
1

กิจกรรมหลักที่ 1 การฝึกอบรม
กิจกรรมหลักที่ 2 ติดตามการมีงานทาหลังจบการฝึกอบรม
11 โครงการสร้างกาไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)

1

2.8

1

2.8

1

1

2.8

2.8

1

2.8

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

6,320,000

612,500

330,400

593,800

45,400

4,480,200
122,500
10,000,000

2,134,600
1,000,000
3,720,000
4,602,700

1
1
1
1

2.8
2.8
2.8

1,244,000

1

สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

561,400

พ.ศ. ๒๕๖6

1

หน่วยดาเนินการ
(9)

นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
1
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
8,660,000
เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2.8
9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพือ่ พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของ
พระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรม
2.8
ผู้ประกอบการ OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน ทุกอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อม
นาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
2.8
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท่องเที่ยวชุมชนในเรือ่ งการตลาดออนไลน์
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์
2.8
กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร
2.8
กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว
2.8
2.8
10 โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน/โครงการ
(6)

6,320,000

612,500

330,400

593,800

45,400

4,480,200
122,500
10,000,000

2,134,600
1,000,000
3,720,000
4,602,700

1,244,000

561,400

8,660,000

พ.ศ. ๒๕๖7

6,320,000

612,500

330,400

593,800

45,400

4,480,200
122,500
10,000,000

2,134,600
1,000,000
3,720,000
4,602,700

1,244,000

561,400

8,660,000

พ.ศ.๒๕๖8

6,320,000

612,500

330,400

593,800

45,400

4,480,200
122,500
10,000,000

2,134,600
1,000,000
3,720,000
4,602,700

1,244,000

561,400

8,660,000

พ.ศ. ๒๕๖9

6,320,000

612,500

330,400

593,800

45,400

4,480,200
122,500
10,000,000

2,134,600
1,000,000
3,720,000
4,602,700

1,244,000

561,400

8,660,000

พ.ศ. ๒๕70

31,600,000

3,062,500

1,652,000

2,969,000

227,000

22,401,000
612,500
50,000,000

10,673,000
5,000,000
18,600,000
23,013,500

6,220,000

2,807,000

43,300,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

หน่วยดาเนินการ
(9)
พ.ศ. ๒๕๖6

กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ
12 โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา
พืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
กิจกรรมหลักส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนากาลังคนและทักษะด้านดิจิทัลของคน
ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมดิจิทัล
ผู้ประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมเชิงปฎิบัตกิ ารด้าน Digital Economy จานวน 200
รายผู้ประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่แพล็ตฟอร์มตลาดออนไลน์ ทั้ง
แพล็ตฟอร์มในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 5 ติดตามประเมินผล
14 โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่มูลค่าสูงChiang Mai Tripple S
(Startup Sandbox Supporting)
กิจกรรมหลักการสร้างผู้ประกอบการรุน่ ใหม่สู่ธุรกิจTech Startup

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

4,630,000

4,630,000

-

-

-

4,812,000

50,000
4,812,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
กิจกรรมหลักที่ 6 การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs
2.8
1
2,047,900
พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking)

แผนงาน/โครงการ
(6)

-

500,000
-

5,000,000

4,000,000

2,500,000
2,500,000

14,500,000

4,812,000

50,000
4,812,000

2,047,900

พ.ศ. ๒๕๖7

4,630,000

500,000
4,630,000

5,000,000

4,000,000

2,500,000
2,500,000

14,500,000

4,812,000

50,000
4,812,000

2,047,900

พ.ศ.๒๕๖8

-

500,000
-

5,000,000

4,000,000

2,500,000
2,500,000

14,500,000

-

50,000
-

2,047,900

พ.ศ. ๒๕๖9

4,630,000

4,630,000

-

-

-

-

50,000
-

2,047,900

พ.ศ. ๒๕70

13,890,000

1,500,000
13,890,000

15,000,000

12,000,000

7,500,000
7,500,000

43,500,000

14,436,000

250,000
14,436,000

10,239,500

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

หน่วยดาเนินการ
(9)
พ.ศ. ๒๕๖6

1
1
1
1

2.8
2.8
2.8
2.8

1

2.8

กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยใช้แพลทฟอร์มออนไลน์
กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมการผลิตสื่อวีดที ัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
กิจกรรมหลักที่ 7 กิจกรรมดาเนินการจัดทา E-Catalog
กิจกรรมหลักที่ 8 กิจกรรมการนาสินค้าไปจัดแสดงในงานจัดแสดงสินค้าระดับ
นานาชาติ

1
1

2.8
2.8

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการค้าขายแบบ C๒C (CBEC)
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการค้าขายแบบ B๒B๒C (CBEC) และ ขอTrademark
จีน
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมการค้าขายแบบ B๒B และ ขอเครือ่ งหมาย อย. จีน

1

2.8

1

1

2.8

2.8

1

1
1

2.8
2.8

2.8

1

2.8

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการประกวด แข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรม
ไมซ์มุ่งสู่โอกาสในระดับโลก โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนด้วยทุน
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพืน้ ที่
16 โครงการยกระดับขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าศักยภาพกลุ่ม SMEs
และวิสาหกิจชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งให้องค์ความรูป้ รับ
แนวคิด ทิศทางการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ในยุค New
Normal
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถของ
บุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ในการจัดการไมซ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อรองรับวิถี New
Normal โดยมุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนด้วยทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยง
นวัตกรรม

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

-

-

-

-

-

39,132,000
-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
15 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์มุ่งสู่การสร้าง
2.8
1
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
มูลค่าเพิม่ อย่างยั่งยืนด้วยทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงนวัตกรรม (Upskill TEIW
เชียงใหม่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
(เที่ยว) team to Great Value and Sustainable Chiang-MICE) TEIW :
จังหวัดเชียงใหม่
Travel / Eco / Innovation / Worker

แผนงาน/โครงการ
(6)

650,000
4,800,000

1,600,000
1,260,000

2,340,000

1,300,000
1,950,000

7,760,000

63,022,000
23,290,000

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖7

-

-

-

-

-

45,000
34,732,000
-

753,200

100,000
637,500

364,300

1,900,000

พ.ศ.๒๕๖8

650,000
4,800,000

1,600,000
1,260,000

2,340,000

1,300,000
1,950,000

7,760,000

47,022,000
23,290,000

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

-

-

45,000
23,732,000
-

753,200

100,000
637,500

364,300

1,900,000

พ.ศ. ๒๕70

3,200,000
2,520,000

4,680,000

2,600,000
3,900,000

15,520,000

90,000
207,640,000
46,580,000

1,506,400

200,000
1,275,000

728,600

3,800,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

1,300,000
9,600,000

201

20 โครงการการสร้างมูลค่าเพิม่ และยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพือ่ รองรับชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
กิจกรรมหลัก 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19

กิจกรรมหลักที่ 1 การให้องค์ความรูใ้ นการทาการค้าผ่านระบบออนไลน์และการ
พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการ ที่ตอ้ งการทาการค้าผ่านระบบ
e-commerce จานวน 80 คน
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง

กิจกรรมหลักที่ 3 เข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX
, STYLE BANGKOK หรืองานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือส่วน
ราชการอื่นจัดขึ้น) จานวน ๑ ครัง้ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คูหา
19 โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง

18 โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การดาเนินการรับสมัคร การสารวจ การคัดเลือก เพื่อให้ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค จานวน ๒ ครัง้ ๆ ละ ๕๐
คูหา

กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดฝึกอบรมการใช้ แพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัด
เชียงใหม่ (Chiang Mai E-Marketplace Platform) เพื่อให้เป็นที่รจู้ ัก

หน่วยดาเนินการ
(9)
พ.ศ. ๒๕๖6

1
1

2.8

1

2.8
2.8

1

2.8

1

2.8

1

2.16

1

1

2.16

2.16

1

1

2.8

2.16

1

2.8

1

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1
เชียงใหม่

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

4,713,000

6,000,000

6,160,400

1,839,600

8,000,000

2,500,000

7,382,000

250,000

10,132,000

15,000,000

นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
1
1
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
15,000,000

ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
กิจกรรมหลักที่ 9 กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ
2.8
2.8
17 โครงการจัดทาแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai
E-Marketplace Platform)
กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทาแพลตฟอร์ม E-Commerce แบบบูรณาการครบวงจร
2.8

แผนงาน/โครงการ
(6)

4,713,000

6,000,000

6,160,400

1,839,600

8,000,000

2,500,000

7,382,000

250,000

10,132,000

10,000,000

1,630,000
10,000,000

พ.ศ. ๒๕๖7

4,713,000

6,000,000

6,160,400

1,839,600

8,000,000

2,500,000

7,382,000

250,000

10,132,000

5,000,000

-

5,000,000

พ.ศ.๒๕๖8

-

-

6,160,400

1,839,600

8,000,000

2,500,000

7,382,000

250,000

10,132,000

1,630,000
-

พ.ศ. ๒๕๖9

0

-

-

6,160,400

1,839,600

8,000,000

2,500,000

7,382,000

250,000

10,132,000

-

พ.ศ. ๒๕70

18,000,000

30,802,000

9,198,000

40,000,000

12,500,000

36,910,000

1,250,000

50,660,000

5,000,000

10,000,000

15,000,000

3,260,000
30,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

14,139,000
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ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

หน่วยดาเนินการ
(9)
พ.ศ. ๒๕๖6

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ

2 โครงการหาตลาดรองรับงานหัตถกรรม

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 โครงการอบรมให้ความรู้การขายสินค้าออนไลน์

2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร

งบประมาณของกระทรวง/กรม
1 โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กบั คนในชุมชน

รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ

2.8

2.8

2.8

2.8

3

3

2

2

องค์การบริหารส่วนตาบลดอย
ลาง/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลดอย
ลาง/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่/กรมพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่/กรมพัฒนาชุมชน

40,000

20,000

20,000

30,000

15,000

15,000

105,084,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนายกระดับตารับยาแผนไทยสู่สากล
2.8
1
1,287,000
2.8
1
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
21 โครงการเชื่อมโยงตลาดใหม่สู่อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (Industry and
SMEs Fair)
เชียงใหม่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการยกระดับการค้าการ
2.8
1
ลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม
(Innovation)
กิจกรรมที่ 2 จัดงานแสดงสินค้าศักยภาพ ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ
2.8
1
ธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้
อย่างเป็นระบบในจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน New Norm Fair Show case 2023
ไม่น้อยกว่า 5 วัน

แผนงาน/โครงการ
(6)

5,230,600

5,230,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

151,184,000

369,400

369,400

148,944,000

1,287,000
5,600,000

พ.ศ.๒๕๖8

1,287,000
5,600,000

พ.ศ. ๒๕๖7

-

-

-

-

-

-

122,132,000

5,230,600

369,400

5,600,000

-

พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

-

-

-

102,772,000

5,230,600

369,400

5,600,000

พ.ศ. ๒๕70

40,000

20,000

20,000

30,000

15,000

15,000

630,116,000

20,922,400

1,477,600

3,861,000
22,400,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)
หน่วยดาเนินการ
(9)

กิจกรรมหลักที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุน่ ควัน ไฟป่า และมลภาวะโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ป่าต้นน้า
กิจกรรมหลักที่ 5 กลไกและเครือข่ายการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์ฝนุ่ ควัน PM2.5 โดยใช้
รูปแบบ CM.NICE
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาการเฝ้าระวังและสือ่ สารความเสีย่ งหมอกควัน
พร้อมแนวทางป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 7 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของ
เสีย และขยะชุมชน เป็นพลังงานทดแทนครบวงจร เพื่อลดปัญหาฝุน่ ควัน
(PM 2.5) ขยะ และผลกระทบสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนาเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุน่ ควัน
และไฟป่า
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ
1
1

1
1

1

5.18

5.18
5.18

5.18

1

5.18

5.18

1

5.18

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
สจป.1 /กองทัพภาคที่ 3 / กอ.
รมน.จว.ชม.

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่) ส่วนป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 1 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
5.18
1 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
1
5.18
กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุน่ ละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
1 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
จังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอ

แผนงาน/โครงการ
(6)

14,355,000

2,955,000

1,872,200

1,352,200

12,322,000

1,850,400

1,484,200

71,321,300
66,111,000
24,299,800

พ.ศ. ๒๕๖6

14,355,000

3,000,000

2,000,000

1,352,200

12,000,000

1,850,400

1,486,000

71,719,100
66,600,600
25,000,000

พ.ศ. ๒๕๖7

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
จังหวัดเชียงใหม่

14,355,000

3,000,000

2,000,000

1,352,200

12,000,000

1,850,400

1,486,000

71,719,100
66,600,600
25,000,000

14,355,000

3,000,000

2,000,000

1,352,200

12,000,000

1,850,400

1,486,000

71,719,100
66,600,600
25,000,000

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

14,355,000

3,000,000

2,000,000

1,352,200

12,000,000

1,850,400

1,486,000

71,719,100
66,600,600
25,000,000

พ.ศ. ๒๕70

71,775,000

14,955,000

9,872,200

6,761,000

60,322,000

9,252,000

7,428,200

358,197,700
332,513,400
124,299,800

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

แบบ จ.๑
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1
1
1

5.18
5.18
5.18

2 โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 1 การปลูกจิตสานึกโรงเรียนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานต้นแบบ เพื่อลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง

5.18
5.18

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

1

1

แผนงานที่ 2 การอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
5.18
3 โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
แบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความตระหนักรู้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
5.18
1
และสิง่ แวดล้อม อย่างยัง่ ยืน

1

5.18

กิจกรรมหลักที่ 12 ถอดบทเรียนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการไฟป่าฝุน่ ควันจังหวัดเชียงใหม่

1

1

5.18

5.18

1

5.18

กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาเครือข่ายคนรุ่นใหม่สกู่ ารเป็นผูป้ ระกอบการ
สินค้าสีเขียว (Green Product)

กิจกรรมหลักที่ 9 สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อ
แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 10 กระบวนการจัดทาแผนชุมชนลดฝุน่ ละออง PM 2.5
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงแผน อปท. ในพื้นที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ภำคเหนือ/สภำลมหำยใจเชียงใหม่

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
เครือข่ำยเขียวสวยหอม/
คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
เครือข่ำยเขียวสวยหอม /สภำลม
หำยใจเชียงใหม่

สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(9)

10,338,400

15,028,000

1,662,500

95,764,900
40,356,600

3,491,800

5,210,300
1,718,500

1,289,900

466,200

2,507,100

1,357,000

พ.ศ. ๒๕๖6

10,000,000

15,000,000

1,700,000

88,713,300
40,213,300

3,400,000

5,118,500
1,718,500

1,200,000

500,000

2,500,000

1,357,000

พ.ศ. ๒๕๖7

10,000,000

15,000,000

1,700,000

88,713,300
40,213,300

3,400,000

5,118,500
1,718,500

1,200,000

500,000

2,500,000

1,357,000

10,000,000

15,000,000

1,700,000

88,713,300
40,213,300

3,400,000

5,118,500
1,718,500

1,200,000

500,000

2,500,000

1,357,000

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

10,000,000

15,000,000

1,700,000

88,713,300
40,213,300

3,400,000

5,118,500
1,718,500

1,200,000

500,000

2,500,000

1,357,000

พ.ศ. ๒๕70

75,028,000

8,462,500

450,618,100
201,209,800

17,091,800

25,684,300
8,592,500

6,089,900

2,466,200

12,507,100

6,785,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

50,338,400
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5.18
5.18

กิจกรรมหลักที่ 9 ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คกู่ ารอนุรักษ์
กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สี
เขียว ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช.
ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน)

รวมทังสิน 4 โครงการ 27 กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิง่ คลองแม่ข่าน้อย สนับสนุน
โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่
ข่า
1
1

5.19

1
1

1
1

1

1

5.19

5.19
5.19

5.18

กิจกรรมหลักที่ 8 สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว

4 โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งนา
กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิง่ ริมแม่น้า

5.18

1

5.18

กิจกรรมหลักที่ 7 สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Eco School)

1

5.18

กิจกรรมหลักที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่ม
รายได้ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

1

5.18

กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรชุมชน ให้พึ่งพา
ตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการชลประทานเชียงใหม่
สานักงานชลประทานที่ 1
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ /
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ภาคเหนือ/ สภาลมหายใจจังหวัด
เชียงใหม่

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(9)

167,086,200

3,608,300

23,200,000

55,408,300
28,600,000

1,000,000
2,465,600

892,400

640,400

4,869,000

1,873,300

1,587,000

พ.ศ. ๒๕๖6

160,432,400

3,500,000

20,000,000

48,500,000
25,000,000

1,000,000
2,500,000

900,000

640,000

5,000,000

1,873,300

1,600,000

พ.ศ. ๒๕๖7

160,432,400

3,500,000

20,000,000

48,500,000
25,000,000

1,000,000
2,500,000

900,000

640,000

5,000,000

1,873,300

1,600,000

160,432,400

3,500,000

20,000,000

48,500,000
25,000,000

1,000,000
2,500,000

900,000

640,000

5,000,000

1,873,300

1,600,000

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

160,432,400

3,500,000

20,000,000

48,500,000
25,000,000

1,000,000
2,500,000

900,000

640,000

5,000,000

1,873,300

1,600,000

พ.ศ. ๒๕70

808,815,800

17,608,300

103,200,000

249,408,300
128,600,000

5,000,000
12,465,600

4,492,400

3,200,400

24,869,000

9,366,500

7,987,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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5.19

5.19

9 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาขาน บ้านห้วยแก้ว หมู่ 10
ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1,300 เมตร

10 โครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาปิง ช่วงบริเวณข้างแม่นา
ปิงฝั่งซ้าย บ้านแพะดินแดง หมู่ 2 ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ความยาว 550เมตร

2

5.19

5.19

2

5.19

8 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาขาน บ้านริมขานหมู่ 4
ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1,200 เมตร

2

5.19

5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาปิง บ้านสันควงคา หมู่ 6
ตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1,630
เมตร
6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาขาน บ้านทุ่งเสียว หมู่ 3
ตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 700
เมตร
7 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาปิง บ้านวังขามป้อม หมู่ 7
ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 400 เมตร

2

2

2

2

5.19

4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาขาน บ้านแม่ขานหมู่ 1
ตาบลสองแคว อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 350 เมตร

2

2

5.19

5.19

2

5.19

3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาขาน บ้านทุ่งศาลา หมู่ 1
ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1,300 เมตร

งบประมาณของกระทรวง/กรม
1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาขาน บ้านทุ่งหลุก หมู่ 4
ตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 300
เมตร
2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาปิง บ้านแม่ก๊า หมู่ 12
ตาบลแม่ก๊า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 500 เมตร

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน่วยดาเนินการ
(9)

40,000,000

65,000,000

60,000,000

30,000,000

35,000,000

122,250,000

28,000,000

65,000,000

37,500,000

15,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕70

40,000,000

65,000,000

60,000,000

30,000,000

35,000,000

122,250,000

28,000,000

65,000,000

37,500,000

15,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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5.19

5.19
5.19

5.19
5.19
5.19
5.19

16 โครงการก่อสร้างระบบระบายนาหลักและระบบป้องกันนาท่วมพืนที่
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะ 3 จังหวัดเชียงใหม่

17 โครงการสร้างฝาย พร้อมระบบกระจายนาบ้านขอบด้ง

18 โครงการสร้างอ่างเก็บนาห้วยขิ

รวมทังสิน 18 โครงการ
1 โครงการขุดลอกลาเหมืองย่อย

2 โครงการสร้างถังกักเก็บนาพร้อมระบบกระจายนาบ้านนอแล

3 โครงการสร้างถังกักเก็บนาพร้อมระบบกระจายนาบ้านขอบด้ง

4 โครงการสร้างฝาย พร้อมระบบกระจายนาบ้านนอแล
3

3

3

3

2

2

2

2

2

5.19

5.19

2

2

5.19

5.19

2

5.19

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายนาหลักและระบบป้องกันนาท่วมพืนที่
ชุมชนหางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

13 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมนาแม่นาแจ่ม ช่วงบริเวณบ้านท่า
ข้าม หมู่ 2 ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว
1,000 เมตร
14 โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ป้องกันตลิ่งพัง – ป้องกันนาท่วมและถนน
เลียบริมคลองแม่ข่า ตาบลสบข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

11 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาขาน บ้านสบอาว หมู่ 4
ตาบลสันติสุข อาเภอดอยหล่อ (จุดที่ 1 และจุดที่ 2) จังหวัดเชียงใหม่
ความยาว 280 เมตร
12 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาขาน บ้านทรายมูล หมู่ 6
ตาบลแม่ก๊า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 400 เมตร

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

องค์การบริหารส่วนตาบลสัน
ต้นหมือ
องค์การบริหารส่วนตาบลม่อน
ปิ่ น
องค์การบริหารส่วนตาบลม่อน
ปิ่ น
โครงการชลประทานเชียงใหม่/
องค์การบริหารส่วนตาบลม่อน
ปิ่ น

สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ /
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการชลประทานเชียงใหม่/
กรมชลประทาน
โครงการชลประทานเชียงใหม่/
กรมชลประทาน

หน่วยดาเนินการ
(9)

400,000

500,000

500,000

1,392,684,000
150,000

5,000,000

5,000,000

350,000,000

250,000,000

168,484,000

70,000,000

30,200,000

16,250,000

พ.ศ. ๒๕๖6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕70

400,000

500,000

500,000

1,392,684,000
150,000

5,000,000

5,000,000

350,000,000

250,000,000

168,484,000

70,000,000

30,200,000

16,250,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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รวมทังสิน 5 โครงการ

5 โครงการสร้างฝาย พร้อมระบบกระจายนาบ้านขอบด้ง

แผนงาน/โครงการ
(6)

5.19
3

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)
โครงการชลประทานเชียงใหม่/
องค์การบริหารส่วนตาบลม่อน
ปิ่ น

หน่วยดาเนินการ
(9)

1,950,000

400,000

พ.ศ. ๒๕๖6

-

-

พ.ศ. ๒๕๖7

-

-

-

-

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

พ.ศ. ๒๕70

1,950,000

400,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)
แหล่ง
งปม.
(๘)

หน่วยดาเนินการ
(9)

3.11
3.11

1

3.11

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
ในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
4 โครงการขับเคลื่อนพืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2566

1

3.11

กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมให้ความรูก้ ารดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่
นวัตกรรม

1

1

1

3.11

3 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
เพือ่ การต่อยอดสู่นวัตกรรม แพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจ
เพือ่ ผู้สูงอายุในพืน้ ที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่

1

1

3.11

3.11

กิจกรรมหลักที่ 2 พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย

1

2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

3.11

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล
(Home-based Tele-Consult) สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่/
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่/
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดขี องประชาชน
งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ุ ภาพ
3.11
1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคณ
1
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ในสังคมและ
3.11
สานักงานพัฒนาสังคมและความ
1
ชุมชน อย่างเป็นสุข
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(6)

4,338,000

4,338,000

755,300

432,800

1,188,100

813,000

1,685,000

2,213,600

14,550,400
5,870,800
1,972,200

พ.ศ. ๒๕๖6

4,338,000

4,338,000

755,300

432,800

1,188,100

813,000

2,110,000

2,150,000

14,911,800
6,232,200
1,972,200

พ.ศ. ๒๕๖7

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
จังหวัดเชียงใหม่

4,338,000

4,338,000

813,000

2,110,000

2,150,000

13,723,700
6,232,200
1,972,200

4,338,000

4,338,000

813,000

2,110,000

2,150,000

13,723,700
6,232,200
1,972,200

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

4,338,000

4,338,000

813,000

2,110,000

2,150,000

13,723,700
6,232,200
1,972,200

พ.ศ. ๒๕70

21,690,000

1,510,600

865,600

2,376,200

4,065,000

10,125,000

10,813,600

70,633,300
30,799,600
9,861,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

แบบ จ.๑

21,690,000
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กิจกรรมหลักที่ 5 การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดนิ และน้าและการจัดทา
แผนปฏิบัตงิ านแบบบูรณาการโครงการเกษตรวิชญา
กิจกรรมหลักที่ 6 การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหน่วยงาน
ทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 7 แสดงนิทรรศการการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมวางแผน บริหารจัดการ และตรวจติดตามการ
ดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จัดหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาพื้นที่ตน้ แบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในโครงการพระราชดาริ

1
1

4.17

1

4.17

4.17

1

4.17

1

1

4.17

4.17

1

1

4.17

4.17

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

1,500,000

1,336,500

2,654,200

3,880,700

1,370,600

6,907,600

763,000

18,412,600

1,500,000

1,740,000

2,694,600

3,882,200

1,200,000

6,907,600

763,000

18,687,400

18,687,400

18,412,600

6 โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่

780,000

780,000

188,800

1,371,700

2,340,500

พ.ศ. ๒๕๖7

กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
3.11
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1
การฆ่าตัวตาย
แผนงานที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและพระราชปณิธาน

1,371,700

2,340,500

พ.ศ. ๒๕๖6

188,800

1

3.11

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(9)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

1

3.11

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการสื่อสารทางบวก
ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการ ฆ่าตัวตาย
กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง

1

3.11

แหล่ง
งปม.
(๘)

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)

1,500,000

1,740,000

2,694,600

3,882,200

1,200,000

6,907,600

763,000

18,687,400

18,687,400

780,000

188,800

1,371,700

2,340,500

1,500,000

1,740,000

2,694,600

3,882,200

1,200,000

6,907,600

763,000

18,687,400

18,687,400

780,000

188,800

1,371,700

2,340,500

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

1,500,000

1,740,000

2,694,600

3,882,200

1,200,000

6,907,600

763,000

18,687,400

18,687,400

780,000

188,800

1,371,700

2,340,500

พ.ศ. ๒๕70

7,500,000

8,296,500

13,432,600

19,409,500

6,170,600

34,538,000

3,815,000

93,162,200

93,162,200

3,900,000

944,000

6,858,500

11,702,500

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ 18 กิจกรรม

7 โครงการจัดตั้งศูนย์พกั พิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยิ ราชนารี
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยิ ราชนารี
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเส้นทางในพื้นที่ศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(6)

4.17

บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
(X)/แผน
แม่บทฯ (Y)
(7)
1

แหล่ง
งปม.
(๘)

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ
(9)

8,500,000

-

33,599,200

20,000,000

-

32,963,000

28,500,000

พ.ศ. ๒๕๖7

-

พ.ศ. ๒๕๖6

32,411,100

-

-

-

32,411,100

-

-

-

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

32,411,100

-

-

-

พ.ศ. ๒๕70

163,795,500

8,500,000

20,000,000

28,500,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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บัญชีรายการชุดโครงการ
ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

หน่วยดาเนินการ
(9)

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดขี องประชาชน
งบประมาณของจังหวัด
แผนงานที่ 3 เพิม่ ประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงทุกรูปแบบ
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพือ่ ความยั่งยืน
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน
1.1
1 ที่ทาการปกครองจังหวัด
ประจาปี 2566
เชียงใหม่ / ศอ.ปส.จ.ชม
2 โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลัก 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน
1.1
1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชียงใหม่
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่
1.1
1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เยาวชน
เชียงใหม่
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
1.1
1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เสพติด
เชียงใหม่
3 โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพืน้ ที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั
ประเทศเพือ่ นบ้านในระดับท้องถิ่น
กิจกรรมหลัก 1 การฝึกอบรมประชาชนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมกันต่อต้านปัญหา
1.1
1 ที่ทาการปกครองจังหวัด
ภัยความมั่นคงในพื้นที่อาเภอชายแดน ๕ อาเภอ
เชียงใหม่
กิจกรรมหลัก 2 การเพิ่มประสิทธิภาพประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้นาที่ตอ้ งการ
1.1
1 ที่ทาการปกครองอาเภอ เชียง
มีส่วนร่วมในการซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ดาว เวียงแหง ฝาง ไชย
ปราการ และแม่อาย
กิจกรรมหลัก 3 การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้าง
1.1
1 ที่ทาการปกครองจังหวัด
ความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ อาเภอ
เชียงใหม่
ชายแดน
กิจกรรมหลัก 4 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มอาสามัครป้องกันและแก้ไข
1.1
1 ที่ทาการปกครองจังหวัด
ยาเสพติดตามแนวชายแดน
เชียงใหม่
กิจกรรมหลัก 5 การอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน
1.1
1 ที่ทาการปกครองจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
เชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(6)

16,270,000
10,000,000
10,000,000
4,320,000
1,120,000
1,650,000
1,550,000
3,116,100
990,000
850,600

481,000

447,500
347,000

9,259,700
9,259,700
4,283,300
1,110,700
1,639,700
1,532,900
3,116,100
990,000
850,600

481,000

447,500
347,000

พ.ศ. ๒๕๖7

18,528,100

พ.ศ. ๒๕๖6

สรุปแผนงานและโครงการสาคัญของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570)
จังหวัดเชียงใหม่

347,000

447,500

481,000

850,600

990,000

3,116,100

1,550,000

1,650,000

4,320,000
1,120,000

10,000,000
10,000,000

16,520,000

347,000

447,500

481,000

850,600

990,000

3,116,100

1,550,000

1,650,000

4,320,000
1,120,000

10,000,000
10,000,000

16,520,000

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

347,000

447,500

481,000

850,600

990,000

3,116,100

1,550,000

1,650,000

4,320,000
1,120,000

10,000,000
10,000,000

16,520,000

พ.ศ. ๒๕70

1,735,000

2,237,500

2,405,000

4,253,000

4,950,000

15,580,500

7,732,900

8,239,700

21,563,300
5,590,700

49,259,700
49,259,700

81,242,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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1.1

1

ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

สานักงานยุตธิ รรมจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานคุมประพฤติ

หน่วยดาเนินการ
(9)

รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 19 กิจกรรม

1
1

1.1
1.1

1

1.1

กิจกรรมหลักที่ 2 การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

1

1.1

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคู
คลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่งของจังหวัด
เชียงใหม่
6 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพือ่ ความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และ
นักท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิดอุบัตเิ หตุทาง
ถนน (อุบัตเิ หตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

1

1

1.1

1.1

กิจกรรมหลัก 2 เสร้างความเข้าใจระบบการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชน
จากกรณีสาธารณภัยให้แก่ผู้นาท้องถิ่น

5 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยแก่ประชาชนในพืน้ ที่จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมหลัก 1 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันกลุ่ม
1.1
1
เสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
กิจกรรมหลัก 3 ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์
1.1
1 ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
และ การรับแจ้งเหตุดว่ นเหตุร้ายผ่านวิดโี อคอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานที่ 4 เพิม่ ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพือ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยทางถนนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในเพือ่ สร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความมั่นใจของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1 แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ

27,450,000

23,865,700

42,393,800

16,709,400

1,200,000

43,720,000

20,000,000

1,200,000

350,000

21,550,000

18,210,900
301,500

5,000,000

500,000

400,000

4,800,000

469,200

385,600

5,900,000

1,400,000

1,360,000

5,654,800

250,000

300,000

1,950,000

พ.ศ. ๒๕๖7

236,800

272,200

1,869,000

พ.ศ. ๒๕๖6

43,970,000

20,000,000

1,200,000

350,000

21,550,000

5,000,000

500,000

400,000

5,900,000

27,450,000

200,000

500,000

1,500,000

2,200,000

43,970,000

20,000,000

1,200,000

350,000

21,550,000

5,000,000

500,000

400,000

5,900,000

27,450,000

200,000

500,000

1,500,000

2,200,000

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

43,970,000

20,000,000

1,200,000

350,000

21,550,000

5,000,000

500,000

400,000

5,900,000

27,450,000

200,000

500,000

1,500,000

2,200,000

พ.ศ. ๒๕70

96,709,400

6,000,000

1,701,500

104,410,900

24,800,000

2,469,200

1,989,200

29,258,400

133,669,300

3,360,000

1,986,800

5,072,200

10,419,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70

214,911,300

214

4.17
4.17
3.11

8 โครงการสร้างเสาไฟฟ้าแรงต่าบ้านนอแล

9 โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ ประชากรทุกกลุ่มวัย ในพืน้ ที่ขยายผลร้อยใจรักษ์

10 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในพืน้ ที่
อาเภอสันทราย โดยใช้หลัก “บวร” อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ

ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/กรมการปกครอง
ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/กรมการปกครอง
ที่ทาการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่/ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม่/กรมการปกครอง
สานักงาน ปปส.ภาค 5

หน่วยดาเนินการ
(9)

สานักงาน ปปส.ภาค 5
สานักงาน ปปส.ภาค 5
การไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่/
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 การไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่/
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2/3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่
1 ที่ทาการปกครองอาเภอสัน
ทราย

2
2
2

1.1
1.1
4.17

2

1.1

2

2

1.1

1.1

2

1.1

ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน การเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง
5 โครงการส่งเสริมด้านกีฬาและกิจกรรม
6 โครงการต้านภัยปัญหายาเสพติด
7 โครงการสร้างเสาไฟฟ้าแรงต่าบ้านขอบด้ง

งบประมาณของกระทรวง/กรม
1 โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (สารวจคัดกรองผู้ที่ตดิ สารเสพติดและนาไปบาบัด)
บ้านขอบด้ง (นอแล)ม่อนปิ่น ฝาง
2 โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด (สารวจคัดกรองผู้ที่ตดิ สารเสพติดและนาไปบาบัด
บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก)ม่อนปิ่น ฝาง
3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความตระหนักและสานึกที่ดี

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ

-

1,569,420

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖7

50,000

503,380

500,000

25,000
30,000
200,000

200,000

10,040

25,500

25,500

พ.ศ. ๒๕๖6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕70

1,569,420

50,000

503,380

500,000

25,000
30,000
200,000

200,000

10,040

25,500

25,500

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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3

4.17

4.17

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟกิ่งที่ชารุด

6 โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง
หน้าบ้านนาง - บ้านนาเหล่าคาย

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ

3

4.17

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)

3

3

4.17

3 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในหมู่บ้าน

3

3

1.1

1.1

ยุทธศาสตร์ แหล่ง
ชาติ
งปม.
(X)/แผน
(๘)
แม่บทฯ (Y)
(7)

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์กฬี าและการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

แผนงาน/โครงการ
(6)

บัญชีรายการชุดโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่/องค์การบริหาร
ส่วนตาบลม่อนปิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสัน
ต้นหมื้อ/สานักงาน ปปส.ภาค
5
องค์การบริหารส่วนตาบลสัน
ต้นหมื้อ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เปียงหลวง/การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
องค์การบริหารส่วนตาบล
เปียงหลวง/การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
องค์การบริหารส่วนตาบล
เปียงหลวง/การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

หน่วยดาเนินการ
(9)

1,780,000

50,000

52,000

533,000

100,000

45,000

1,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณดาเนินการ (10)
พ.ศ.๒๕๖8
พ.ศ. ๒๕๖9

-

-

-

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕70

1,780,000

50,000

52,000

533,000

100,000

45,000

1,000,000

พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70
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๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถ
ปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ
3. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวและบริการ
4. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
การแข่งขัน ข้อ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และประเด็นการ
พัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน กลุ่มที่ 4 การสร้างรายได้ให้กับประเทศ
1) การท่องเที่ยว โดยดาเนินการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการ
สร้างสิ่ งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูล ต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่ นร่วมกัน
หรือจัดเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสุขภาพ เช่น น้าพุร้อนธรรมชาติ ที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
จากวิถีชุมชนรวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดิ ม และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วใหม่ โดยเน้ น การให้ ความรู้แ ละเพิ่ มมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น การควบคุ ม สิ น ค้ า และบริ ก าร ให้ มี คุ ณ ภาพ
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก าร ด้ า นสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพของประชาชน
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–
2570) ด้ านเศรษฐกิ จ มู ล ค่าสู งที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม ประเด็ น ด้ านที่ 2
การท่ องเที่ ย วเน้ น คุ ณ ค่า , แนวทางการพั ฒ นาภาคเหนื อ ด้านการพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารฐานภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรม เน้ น กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ศักยภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็น
“นครแห่ ง ชี วิ ต และความมั่ ง คั่ ง (City.of.Life.and.Prosperity) (เมื อ งที่ ใ ห้
ความสุ ข และชีวิตที่มีคุณ ค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) ซึง่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้าน
การท่องเที่ยวสูงและเป็นพื้นที่หลักทางด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง

๒
หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
มีความโดดเด่นในการท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(Eco-tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) จึงได้กาหนด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น มี แ นวทางการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ
บริ ก าร, ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและผู้ ป ระกอบการด้ า นการ
ท่องเที่ยว สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
และท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์
และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีเป้าหมายจานวนรายได้จาก
การท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น และจานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ปั จ จุ บั น จังหวัด เชียงใหม่มี ส ถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม
ทั้งอาเภอ 25 อาเภอ แต่ปัจจุบันยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยว
ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ ให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อาเภอใน
จังหวัดอย่างครอบคลุม
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายของ
รัฐบาล ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ ยว มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว การยกระดับคุณ ภาพ การบริห ารจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้
มาตรฐานสู่สากลจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว และดึงดูดนักท่องเที่ยว
กลุ่มใหม่และยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมให้คงอยู่ รวมทั้งจะเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
โลกได้
1. เพื่ อยกระดับ โครงสร้างพื้ น ฐาน และพั ฒ นาสิ่ งอานวยความสะดวกแหล่ ง
ท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
3. เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
นักท่องเที่ยว
4. เพื่อพัฒนาเส้นทางและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

๓
หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ

รายละเอียด
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
จานวน 32 สายทาง
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว จานวน 12 แหล่ง
จังหวัดเชียงใหม่
กิจ กรรมการพัฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 850,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 170,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 170,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 170,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 170,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 170,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจ กรรมการพัฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
งบประมาณประจาปีพ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 490,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 80,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 90,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 100,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 110,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 110,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 150,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 30,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 30,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 30,000,000 บาท

๔
หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 30,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 30,000,000 บาท
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ อาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอทุกอาเภอ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,490,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 280,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 290,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 300,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 310,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 310,000,000 บาท
พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก และยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
1. สามารถอานวยความสะดวกเส้นทางให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2. สามารถพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถ
ปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการท่องเที่ยว
สินค้าและบริการ
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
3. แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
สินค้า และบริการ
2. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับ
สากล
4. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
การแข่งขัน ข้อ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และประเด็นการ
พัฒ นาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน กลุ่มที่ 4 การสร้างรายได้ให้กับประเทศ
1) การท่องเที่ยว โดยดาเนินการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็น
กลุ่ม อาทิ กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สุขภาพ เช่น น้าพุร้อนธรรมชาติ ที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน
รวมทั้งพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิ น การควบคุมสิ นค้าและบริการ ให้ มีคุณ ภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจน
การอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็น
มิต รต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม ประเด็ น ด้านที่ 2 การท่ องเที่ ยวเน้ น คุณ ค่า , แนวทางการ
พั ฒ นาภาคเหนื อ ด้านการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวและบริการฐานภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดเป้าหมาย การพัฒนา
เป็ น “นครแห่ งชีวิต และความมั่งคั่ ง ” (City.of.Life.and.Prosperity) (เมื องที่ ให้
ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่ และ
น่าท่องเที่ยวในระดับโลก) โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการ
ท่ องเที่ ย วสู งและเป็ น พื้ น ที่ ห ลั กทางด้ านการท่ อ งเที่ ยวเป็ น เมือ งศูน ย์ ก ลางทาง
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รายละเอียด
เศรษฐกิ จ ในภาคเหนื อ ของประเทศ เป็ น เมื อ งหลั ก ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง
มี ค วามโดดเด่ น ทางการท่ อ งที่ เที่ ย วหลากหลาย ได้ แ ก่ ความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural tourism) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
(Eco-tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) จึงได้กาหนด
ประเด็น การพัฒ นาจังหวัด เชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒ นาที่ 1
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒ นา ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒ นา
ศัก ยภาพโครงสร้างพื้ น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่ องเที่ ย วและ
บริการ, ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
สินค้า และบริการ, ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น
เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ทางการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีเป้าหมาย คือ จานวนรายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดเพิ่มขึ้น และจานวนแหล่งท่องเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึน้
นอกจากนี้รัฐ บาลมี นโยบาย ให้ ห น่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในพื้นที่ ทางานร่วมกันในเชิงบูรณาการ สนับสนุน การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ ย วอย่างต่ อเนื่ องตลอดปี เพื่อ กระตุ้ นการเดินทางและกระตุ้น เศรษฐกิ จ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ น ามาเป็ น แนวทางในการด าเนิ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด แต่เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศทั่วโลกได้เกิด การแพร่ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ท ำให้ เกิ ดผลกระทบหลายๆ ด้ าน
ซึ่งประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มี GDP มาจากภาคบริการท่องเที่ยวและ
บริการ ร้อยละ 70 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ จังหวัด
เชียงใหม่เกิดปัญหาและได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยจะเห็นได้จากแนวโน้ม
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีส ถิติล ดลงในปี 2563 ทั้งในด้านจานวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้ง
ฟื้น ฟู การท่ องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่แ ละของประเทศจึงมีค วามส าคัญ และ
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดการพัฒนาคลอบคลุม
ทุกด้าน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แนวทางการพั ฒ นาและ
เป้ า หมายของรั ฐ บาลและจั ง หวั ด ในการสร้ า งขี ด ความมารถในการแข่ ง ขั น
ด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดและของประเทศ และ
ฟื้ น ฟู ก ำรท่ อ งเที่ ย วในช่ วงหลั งกำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) จึงต้องส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ เพื่อบูรณาการทางานร่วมกัน ของหน่วยงาน ภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการพัฒ นา
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
สินค้า และบริการ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ย วในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่
ระดับสากล รวมทั้งสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ รวมทั้ง เชื่อมโยง
ของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อใช้กิจกรรมทางการท่องเที่ยวในการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระจำยรำยได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
5. เพื่ อ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น และบู รณาการการจั ด กิจกรรมท่ องเที่ ย วในจังหวั ด
เชีย งใหม่ ร่ว มกั บ ภาคี เครือ ข่ายทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุม ชนท่ อ งเที่ ย ว
รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการทางาน นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal จานวน 1 งาน
3. กิจกรรมส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล จานวน 1 งาน
4. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่ จานวน
1 งาน
5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน
1 งาน
6. กิจกรรมมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ เพื่อรองรับการท่องเที่ย วิถีใหม่
New Normal จานวน 1 งาน
7. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จานวน 1 งาน
8. กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 งาน
9. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น จานวน 1 งาน
10. กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 งาน
11. กิจ กรรมส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport tourism)
จานวน 1 งาน
12. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง
จานวน 1 งาน
จังหวัดเชียงใหม่
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8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ

รายละเอียด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว รองรับการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 27,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 7,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,000,000 บาท
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 15,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 3,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 4,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,000,000 บาท
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ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ

รายละเอียด
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
New Normal
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรมสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 34,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 6,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 7,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 7,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 7,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 7,000,000 บาท
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 52,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 12,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 10,000,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 102,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 22,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 20,000,000 บาท

๖
หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 20,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 7,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,500,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ (Sport tourism)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราษฎรบนพื้นที่สูง
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 15,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 3,000,000 บาท
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

๗
หัวข้อ

10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
ทีท่ าการปกครองอาเภอทุกอาเภอ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 333,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 71,5000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 65,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 65,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 65,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 65,500,000 บาท
1. เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการ
2. เกิดการพัฒ นากิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับ
สากล
3. สร้ า งผลกระทบทางเศรษฐกิ จ (Economic Impact) เกิ ด การกระตุ้ น การ
ท่ อ งเที่ ย ว และกระตุ้ น การเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ก่ อ ให้ เกิ ด การฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เกิดการจ้างงานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1. บุ ค ลากรและผู้ ป ระกอบการด้ านการท่ อ งเที่ ย วได้ รับ ความรู้ และสามารถ
ปรับตัวในยุคการท่องเที่ยวแบบ New Normal และ Online Marketing
2. ฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น
ตัวขับเคลื่อน
3. เกิ ด การสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ทางด้ านการท่ องเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริก าร รวมทั้ ง
เชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงใหม่
5. สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริ มและพั ฒ นาการประชาสัมพั น ธ์แ ละการตลาดทางการ
ท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการตลาด
ทางการท่องเที่ยวและบริการ
3. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและ
บริการ
4. หลักการและเหตุผล
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ .ศ. 2561-2580 ด้ า นที่ 2 ด้ า น การสร้ า ง
ความสามารถการแข่งขัน ข้อ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
และประเด็นการพัฒนาประเทศใน 15 ประเด็นเร่งด่วน กลุ่มที่ 4 การสร้าง
รายได้ ให้ กั บ ประเทศ 1) การท่ องเที่ ยว โดยด าเนิ น การเพิ่ ม ศัก ยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ในการส่ งเสริมให้ นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติ เข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ เกื้ อ กู ล ต่ อ บรรยากาศการท่ อ งเที่ ย ว ส่ งเสริม การท่ องเที่ ย วที่ ค รอบคลุ ม
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอั น มี ลั ก ษณ ะโดดเด่ น ร่ ว มกั น หรื อ จั ด เป็ น กลุ่ ม เช่ น
กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ
เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณ ฑ์ที่พัฒ นาจากวิถีชุมชน
รวมทั้งพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมสินค้าและบริการ ให้ มีคุณภาพ ราคาเป็น
ธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้ า นต่ า งๆ แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
การยกระดับ คุ ณ ภาพบริการ ด้ านสาธารณสุ ขและสุ ข ภาพของประชาชน
ประกอบกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 3
(พ.ศ. 2566–2570) ด้ านเศรษฐกิจ มูล ค่าสู งที่ เป็ น มิ ตรต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม
ประเด็น ด้านที่ 2การท่องเที่ ยวเน้ นคุณ ค่า , แนวทางการพั ฒ นาภาคเหนื อ
ด้ า นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารฐานภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรม
เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ ก าหนดเป้ าหมายการ
พั ฒ นา “นครแห่ ง ชี วิ ต และความมั่ ง คั่ ง ” (City.of.Life.and.Prosperity)
(เมืองที่ให้ความสุข และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมือง
ที่ มี ศั ก ยภาพทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสู ง และเป็ น พื้ น ที่ ห ลั ก ทางด้ า น การ
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รายละเอียด
ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ในภาคเหนื อ ของประเทศ
เป็ น เมืองหลั กด้านการท่องเที่ ยว รวมทั้ง มีความโดดเด่น ในการท่องเที่ ยว
หลากหลายด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(Cultural tourism ) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ (Eco-tourism )
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ (Wellness Tourism) จึ ง ได้ ก าหนดประเด็ น
การพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1
การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว เน้ น คุ ณ ค่ า ที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ตาม
สถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกทางการ
ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร, ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภ าพบุ ค ลากรและ
ผู้ ป ระกอบการด้านการท่ องเที่ยว สิ น ค้า และบริการ, ส่ งเสริมและพัฒ นา
กิจ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนและท้ อ งถิ่น เชื่ อมโยงสู่ ระดั บ สากล และ
ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและ
บริการ โดยมีเป้าหมายจานวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น และ
จ านวนแหล่ งท่ องเที่ ย ว/สายทางเชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วได้ รับ การพั ฒ นา
เพิ่มขึ้น
จากวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่ า COVID-19 ตั้ งแต่
ปลายเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดการชะลอการ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้จากเดือนมกราคม –
ธัน วาคม 2563 มีนั กท่องเที่ ยวเดิ นทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน
6,007,763 คน ลดลง 46.20 % แยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน
5,443,027 คน ลดลง 29.23 % และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน
564,736 คน ลดลง 83.75 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลา
เดีย วกัน และท าให้ รายได้จ ากการท่องเที่ยวลดลงตามไปด้ว ย โดยจังหวัด
เชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 จานวน
49,841 ล้ า นบาท ลดลง 54.96 % แยกเป็ น รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวไทย จ านวน 42,474 ล้ า นบาท ลดลง 36.82 % และรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 7,366 ล้านบาท ลดลง 83.04 %
ดังนั้ นต้องส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ ประกอบการ
ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ได้ มี โ อกาสไปพบและเชิ ญ ชวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งพื้ น ที่
ที่มีศักยภาพในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชี ยงใหม่ รวมทั้ง กระตุ้น
เศรษฐกิ จ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วในจั งหวัด เชี ย งใหม่ ได้ ฟื้ น ตั ว ได้ อ ย่ างรวดเร็ ว
หลังวิกฤตการณ์โควิค 2019 มากขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและเป้าหมาย
ของรัฐบาล ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและ
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้ง เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แนวทาง
การพั ฒ นาและเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องเร่ง การพัฒ นา และ
แก้ ไขวิ ก ฤตการณ์ COVID-19 ที่ ส่ งผลกระทบแก่ ผู้ ป ระกอบการธุร กิ จ การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชี ยงใหม่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก
บริ ษั ท น าเที่ ย ว ร้ านอาหาร สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง สายการบิ น ฯลฯ
ได้ทยอยปิดตัวลง เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุน รวมถึงการประกาศ พ.ร.ก.
ฉุ ก เฉิ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 มี น าคม 2563 เป็ น ต้ น มา โดยต้ อ งรอจนกว่ า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลายลง ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ ได้ ว่ า สถานการณ์ จ ะกลั บ มาเป็ น ปกติ เมื่ อ ใด ส าหรับ ตลาดใน
ประเทศและอาจจะกลางปี 2566 สาหรับตลาดต่างประเทศในระยะใกล้
จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง ด่ ว นด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อบูรณาการ
ทางานร่วมกันของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
1. เพื่ อส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วของจังหวัด เชี ยงใหม่ สร้ างงานสร้างรายได้
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19
2. เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสทางการตลาดให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
3. เพื่ อ บู รณาการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครัฐ และเอกชนในการฟื้ น ฟู
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่
5. เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมเชียงใหม่ MICE CITY จานวน 1 งาน
3. กิจกรรมท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Longstay) จานวน 1 งาน
4. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวย่านการค้า – หัตถกรรม
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) จานวน 1 งาน
5. กิจกรรมส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กีฬาสู่นานาชาติ จานวน 1 งาน
6. กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 งาน
7. กิจกรรมส่งเสริมเส้ นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน AEC (กิ่วผาวอก-สันต้นดู่-หลักแต่ง) จานวน 1 งาน
8. กิ จ กรรมส่ งเสริม กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ านการท่ อ งเที่ ย วจั งหวัด เชี ยงใหม่

๔
หัวข้อ

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
ภายใต้ We Love Chiang Mai จานวน 1 งาน
9. กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ส่ งเสริม และสร้า งคุ ณ ค่ าวิถี ช าติ พั น ธุ์ แ ละการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จานวน 1 งาน
10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน้าพุร้อน
สปาและนวดไทย จานวน 1 งาน
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภายในประเทศ
กิจกรรมเชียงใหม่ MICE CITY
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Longstay)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 15,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวย่านการค้า - หัตถกรรม
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7

รายละเอียด
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กีฬาสู่นานาชาติ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 28,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 6,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 6,500,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 51,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 11,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 10,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจ กรรมส่งเสริ มเส้น ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่ อนบ้านเพื่ อ
รองรับประชาคมอาเซียน AEC (กิ่วผาวอก-สันต้นดู่-หลักแต่ง)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 15,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 3,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิ จ กรรมส่ งเสริ ม กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ภายใต้ We Love Chiang Mai

๖
หัวข้อ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 22,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,5000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 4,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,500,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ส่ งเสริ ม และสร้ า งคุ ณ ค่ า วิ ถี ช าติ พั น ธุ์ แ ละการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,000,000 บาท
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
กิจ กรรมประชาสัมพัน ธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มน้าพุ ร้อน
สปาและนวดไทย
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 13,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 3,000,000 บาท
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 205,000,000 บาท

๗
หัวข้อ

12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 39,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 40,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 41,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 42,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 43,000,000 บาท
1. เกิด การส่ งเสริมการขยายตลาดการท่ องเที่ ยวและเกิดการกระตุ้น การ
เดินทางของนักท่องเที่ยว
2. เกิ ด ส่ ง เสริ ม และสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
เชียงใหม่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
3. เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังวิกฤตการณ์ COVID-19
1. เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้
กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19
2. รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น และก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวหมุนเวียนในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการของ
จังหวัดเชียงใหม่
3. สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพืชสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร ให้มี
ความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
4. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทต่างๆ ในการดูแล
สุขภาพอย่างกว้างขวางในทุกระดับ ความต้องการพืชสมุนไพรจึงมีเพิ่มขึ้นด้วย
เป็นโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ มีการพัฒ นาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดยาสมุนไพรให้สามารถทดแทนยาแผนปัจจุบันได้
ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเพาะปลูกสมุนไพรในแต่ละชุมชนเพื่อสร้าง
รายได้ ปัญหาสาคัญในภาคการผลิตของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมุนไพร
ไทย คื อ เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต พื ช สมุ น ไพรส่ ว นมากยั งขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการผลิ ตที่ เหมาะสม ตั้ งแต่ ก ารปลู ก การเก็ บ เกี่ย ว การจัด การหลั ง
การเก็ บ เกี่ยว การแปรรูป รวมถึ งยังขาดความรู้ค วามเข้าใจ ที่ ถูกต้ องในการ
ปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทาให้ผลผลิตยังมีคุณภาพไม่ตรงตามที่
ตลาดต้องการ ดังนั้น การส่ งเสริมและพั ฒ นาให้ เกษตรกรผู้ ผ ลิ ต พื ช สมุน ไพร
มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สมุ น ไพรของตนเอง
ให้สามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพ ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้วัตถุดิบสมุนไพร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตได้ รวมทั้งทราบ
ถึงสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีช่องทางการตลาดสนับ สนุ นเพื่อให้ เกิด
ความมั่นคง ยั่งยืนในอาชีพได้ต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี แ ละพั ฒ นาการผลิ ต สมุ น ไพรให้ มี คุ ณ ภาพและ
ได้มาตรฐาน
๒. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่
๓. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรคุณภาพ
๔. เพื่อพัฒ นาเกษตรกร กลุ่มวิส าหกิจชุมชนที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรให้มีความเข้มแข็ง
๕. เพื่อประชาสัมพันธ์พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่

๒
หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
๑. เกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการผลิตสมุนไพร
คุณภาพและปลอดภัย การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสมุนไพร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรจานวน ๕ อย่าง
๓. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร จานวน ๑ จุด
๔. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จานวน ๑ ครั้ง
อาเภอฝาง สะเมิง ดอยหล่อ และอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
ชี้แจง สร้างความเข้าใจ กาหนดทิศทางและติดตามการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
67,600 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
620,400 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
73,580 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรคุณภาพ
495,900 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน
695,020 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์การผลิตสมุนไพร สินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร องค์ความรู้
และเชื่อมโยงการตลาด
500,000 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2566
2,452,500 บาท
๑. เกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจการผลิตสมุนไพร
คุณภาพและปลอดภัย การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสมุนไพร จานวน 100 ราย
๒. ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพรจานวน ๕ อย่าง
๓. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร จานวน ๑ จุด
๔. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จานวน ๑ ครั้ง

๓
หัวข้อ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
1. มีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
หรือลูกค้า
2. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับสมุนไพร ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม่
3. ประชาชน ชุมชน และผู้ สนใจทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและเข้าถึง
สมุนไพรคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกร
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID
4. หลักการและเหตุผล
– 19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะทางธุรกิจเกษตร
ที่ ไม่ ส ามารถกระจายสิ น ค้ าเกษตรสู่ ผู้ บ ริโภคทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ
ในช่วงที่ผลผลิตออกเป็นจานวนมากได้ทันจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะ ด้านการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการเพื่อการ
ดาเนินธุรกิจเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ซึ่ ง เป็ น
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้า นองค์ความรู้บุคลากรและประสบการณ์
ด้านการเกษตร จึงได้จัดทาโครงการยกระดับเกษตรกรให้ เป็นผู้ ประกอบการ
เกษตรสมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมตลาดสาหรับ
ผลผลิตเกษตร ทาให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างการเข้าถึง
ช่องทางการตลาดพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรให้ ย กระดั บ เป็ น ผู้ ป ระกอบการเกษตรที่ มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนาการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. เพื่อขยายผลการพัฒ นาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
(New normal)
4. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่

๒
หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
1. ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 60 ราย
2. พัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ 1 ช่องทาง
3. ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย (3 ชนิด)
25 อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร
325,200 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
การเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
งบประมาณ 602,700 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ขยายผลการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
(New normal)
445,000 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
77,500 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
บริหารจัดการโครงการ
49,600 บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2566
1,500,000 บาท
1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี จานวน 60 ราย
2. พัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ จานวน 1 ช่องทาง
3. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่าย
จานวน 100 ราย
1. เกษตรกรปรับแนวความคิดเป็นผู้ประกอบเกษตรทันสมัยที่มีการวางแผน
การจัดการผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
2. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความ
เชื่อมั่นในสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกร
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
4. หลักการและเหตุผล
โครงการเกษตรวิช ญา เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็ น
ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิกเกษตร และศูนย์ฝึกอบรมการทาการเกษตรบน
พื้ น ที่ สู งอย่ างสมบู ร ณ์ แ บบ ฟื้ น ฟู ป่ าเสื่ อมโทรมให้ เป็ น เขตธนาคารอาหารชุ ม ชน
อนุรักษ์แหล่งต้นน้าลาธาร เพื่อให้เกิดการผลิตทดแทนหมุนเวียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
และเกื้อกูลกันในระบบนิเวศของป่ าอย่างยั่ง ยืน และส่ งเสริมอาชีพ การเกษตรแก่
เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโครงการกว่า 10 หมู่บ้าน ในตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลและปลูกไม้ผล
เช่น อะโวคาโด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดตั้งจุดเรียนรู้ภายในโครงการเกษตรวิชญาเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตพืชและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูง ได้เล็งเห็นว่า อะโวคาโด
พืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาดสูงและมี แนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่ม
ผู้รักสุขภาพและความงาม เนื่องจาก อะโวคาโด เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสู ง แต่ ในประเทศไทยยั งมี พื้ น ที่ ป ลู ก อะโวคาโดน้ อ ยจึ งท าให้ ผ ลผลิ ต
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และในพื้นที่โครงการฯ มีเกษตรกรที่ปลูก
อาโวคาโด และเกษตรกรหลายรายให้ความสนใจกับการผลิตอะโวคาโด ศู นย์ส่งเสริม
และพั ฒ นาอาชีพ การเกษตรจังหวัด เชี ยงใหม่ (เกษตรที่สู ง) จึงได้จั ดท าโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตอะโวคาโดคุณ ภาพ เพื่อส่ งเสริมให้ เกษตรกรในพื้น ที่
ได้ผลิตอาโวคาโดคุณภาพ พร้อมจัดทาแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้เกษตรกร
ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรในพื้นที่โครงการอีกช่องทางหนึ่ง
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ ต้นแบบฟาร์ม และเกษตรกรต้นแบบเพื่อการ
พัฒนาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. มีแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโดอย่างน้อย 1 จุด
2. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ จานวน 75 ราย

๒
หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงฐานเรียนรู้เรื่องอาโวคาโด
37,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
สร้างแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด
144,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด
102,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ติดตามและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาโวคาโด
32,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ปี พ.ศ. 2566
315,000 บาท
1. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะด้านการผลิ ต
อาโวคาโด
2. แปลงเรียนรู้การผลิตอาโวคาโดคุณภาพอย่างน้อย 1 จุด
1. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้และทักษะด้าน
การผลิตอาโวคาโดไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
2.ร้อยละ 100 ของเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตอาโวคาโดได้อย่างเหมาะสม

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกร
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
4. หลักการและเหตุผล
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ เขตติ ด ต่ อ ประเทศเมี ย นมา ประกอบไปด้ ว ย
5 อาเภอ ดังนี้ อาเภอแม่อาย มี 4 ตาบล ได้แก่ ตาบลแม่อาย มะลิกา แม่สาว
และท่าตอน อาเภอฝาง มี 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลม่อนปิ่น และแม่งอน อาเภอ
เชียงดาว มี 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลเมืองนะ และทุ่งข้าวพวง อาเภอเวียงแหง มี 3
ตาบล ได้แก่ ตาบลเปียงหลวง เมืองแหง และแสนไห และอาเภอไชยปราการ
มี 1 ตาบล ได้แก่ ตาบลหนองบัว โดยพื้นที่ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางที่อยู่บริเวณชายแดน ไทย - เมียนมา และ
มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติ โดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิ
แม่ ฟ้ าหลวง ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องได้ ด าเนิ น การ
โครงการร้อยใจรักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ และจากการดาเนินการพบว่า สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้ นที่ได้
ต่อมา คณะรัฐ มนตรี ในคราวประชุมที่ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 31 ตุล าคม
2561 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 - 2565 และมอบหมายให้สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ชายแดนภาคเหนื อ เป็ น หน่ ว ยบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านตามแผน
ดังกล่าว ซึ่งมาตรการที่ 6 การฟื้นฟูและพัฒนา ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระดารินามาพัฒนาทางเลื อก
ตามโครงการร้อ ยใจรัก ษ์ มาเป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นาและขยายผลร่ว มกั บ
หน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับหน่วยงาน
บูรณาการในอาเภอแม่อาย ฝาง เชียงดาว ไชยปราการ และเวียงแหงได้จัดทา
แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ านตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็น
แผนพัฒนาหมู่บ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส านั ก งานประมงจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ก ารเกษตรด้ า นอารั ก ขาพื ช จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทาโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการประกอบอาชี พ ด้ า นการเกษตรให้ กั บ
เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ รวมถึงการประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าส าหรั บ ใช้ บ ริ โ ภคและเป็ น แหล่ ง รายได้ เสริ ม ให้ ค รั ว เรื อ น
ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานด้านการตลาดด้านของพื้นที่ร้อยใจรักษ์ และ
พื้ น ที่ ข ยายผลโครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ ต่ อ ไป เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงาน/กิ จ กรรมตาม
แผนพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และเป็นการบูรณาการการทางานร่วมกันและเพื่อเพิ่ม
ทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อ เพิ่ม ทัก ษะการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรให้ กับ เกษตรกรในพื้ น ที่
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
๒. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกรในโครงการ เกษตรกรในโครงการ
มีอาหารโปรตีนจากปลาไว้บริโภคในครัวเรือน
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเน้นการใช้ชีววิธีควบคู่กับ
วิ ธี ก ารจั ด การศั ต รู พื ช ที่ เ หมาะสม ลดการใช้ ส ารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช
ในการเกษตรบนพื้นที่สูง
5. เกษตรกรแกนนาและเครือข่ายมีความรู้เรื่องการผลิตขยายและการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ได้
6. การลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร ลดการปนเปื้อนสารเคมีตกค้างใน
พืชผลเกษตร เพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย
7. ให้เกษตรกรทราบประโยชน์และเล็งเห็นความสาคัญของจุลินทรีย์และสาร
ธรรมชาติ ควบคุมโรค แมลงศัตรูพืช เพื่อความยั่งยืนในพื้นที่เกษตร
8. เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นการตลาดของกาดหลวงร้ อ ยใจรั ก ษ์
ประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ที่จาหน่ายสินค้าภายในชุมชน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การทาการเกษตร
ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี
คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒. ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการอนุรักษ์
สัตว์น้ าอย่างถูกต้อง ทาให้ เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถนาไป
ขยายผล และต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓. เกษตรกร จานวน ๔๐ ราย สามารถนาไปปฏิบัติเพื่อ ลดปัญหาการระบาด
ของศัตรูพืช ตามกระบวนการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย
๔. มีช่องทางการประชาสั ม พันธ์และจาหน่ายสินค้าของกาดหลวงร้อยใจรักษ์
ผ่านระบบออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง เกิดมูลค่าการซื้อขายจาก
การจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไม่น้อยกว่า ๕ แสนบาท

๓
หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย

8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :

รายละเอียด
๑. อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ อาเภอเชียงดาว และอาเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๒. เกษตรกร จ านวน 60 ราย ในพื้ น ที่ 4 หมู่ บ้ า น ของโครงการขยายผล
ร้อยใจรักษ์ ได้แก่
๒.๑ บ้านป่าเหียก ม.9 ตาบล สันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
๒.๒ บ้านหนองไผ่ ม.15 ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
๒.๓ บ้านแม่ก๋อน ม.2 ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๒.๔ บ้านห้วยลึก ม.7 ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
และพื้นที่ใกล้เคียง
๓. ศู น ย์ การค้า ห้ างสรรพสิ น ค้ าในพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานคร พื้ น ที่ ที่ มี ศั กยภาพ
“กาดหลวง ร้ อ ยใจรั ก ษ์ ” หมู่ ๙ ต.ท่ า ตอน อ.แม่ อ าย จ.เชี ย งใหม่ และ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ขยาย
ผลโครงการร้อยใจรักษ์
งบประมาณ ปีพ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 4,962,500 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 962,500 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,000,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,000,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,000,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,000,00๐ บาท
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาเกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยชีววิธีภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์
งบประมาณ ปีพ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 597,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 117,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 120,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 120,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 120,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 120,00๐ บาท
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ ปีพ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 994,200 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 194,200 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 200,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 200,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 200,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 200,00๐ บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

๔
หัวข้อ
8.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ ปีพ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 8,440,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,640,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,700,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,700,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,700,00๐ บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,700,00๐ บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๑. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๒. สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
๓. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
๔. สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 14,993,700 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,913,700 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 3,020,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,020,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,020,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 3,020,000 บาท
๑. เกษตรกรที่ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้ รั บ การถ่ า ยทอดความรู แ ละทั ก ษะใน
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๒. เกษตรกรในพื้นที่พื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 4 หมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้ เคี ย ง ได้ รั บ ความรู้ ด้ า นการเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า สามารถเลี้ ย งปลาได้ และ
มีอาหารโปรตีนจากปลาไว้บริโภคในครัวเรือน
๓. เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีและเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได้ เกษตรกรสามารถผลิตขยายชีวภัณฑ์ไว้ใช้อย่างต่อเนื่องตาม
ฤดูกาลผลิตพืช ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมี เกษตรกรลดความเสี่ยง
จากการระบาดของศั ต รู พื ช อย่ า งยั่ ง ยื น การผลิ ต พื ช มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น
ลดพื้นที่การระบาดศัตรูพืชลง
๔. มีสื่อประชาสัมพันธ์ รายการสั้น จานวน ๕ ตอน บทความเผยแพร่ออนไลน์
จานวน ๑๐ ช่องทาง มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจานวน ๑ ครั้ง มีการจัด
แสดงผลิตภัณฑ์ในศูนย์การค้าหรือสถานที่ร้านค้าในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
หรือต่างจังหวัด จานวน ๒ แห่ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าแห่งละ ๓ เดือน

๕
หัวข้อ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
๑. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนของตนเองได้
๒. เกิดความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนเป้าหมาย
๓. เกษตรกรในพื้นที่สามารถเลี้ยงสัตว์น้าไว้สาหรับบริโภคในครัวเรือน
๔. เกษตรกรในพื้นที่มีอาหารโปรตีนที่ได้จากสัตว์น้า
๕. เกษตรกร ๔๐ ราย เกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี
อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายสามารถต่อยอดและขยายช่องทางการตลาด
ออนไลน์ เพื่อแนะนาสินค้าและบริการของกาดหลวงร้อยใจรักษ์และ
ผลิตภัณฑ์ชองชุมชน และมูลค่าการจาหน่ายสินค้าและการเยี่ยมเยือนของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมงโดยชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มแบบยั่ ง ยื น เพื่ อ
ความมั่นคงทางด้านอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกร
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ตามกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มุ่งเน้นให้ความสาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความ
มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่ อให้ สามารถก้าวไปสู่ ฐานการผลิตการเกษตร การฟื้น ฟู
ต้น น้ า การพั ฒ นาแหล่ งน้ า เกษตรกรปลอดภั ยและรัก ษาสิ่ งแวดล้ อมโดยมุ่ ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมในการพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพของก าลั ง คน และความคิ ด
สร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจควบคู่กับ การผลิ ต การต่อยอดการผลิ ต
รวมทั้งการให้ความสาคัญในการใช้ทรัพยากรชีวภาพมาใช้ในการส่งเสริมความ
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒ นาเชิงพื้นที่
เพื่ อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้ คนในชุมชนและท้องถิ่นแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าท่งเศรษฐกิจ อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อเสริมสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งยั่ งยืน และ
ส่งเสริมการเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดระบบ
อนุ รักษ์ ฟื้น ฟูและป้องกัน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การร่วมลดปั ญ หา
โลกร้อน และการปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้ า การแข่งขันการลงทุน
จึงมีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มประชากรสูงขึ้นทั้งจากการอพยพ
ย้ายถิ่นฐาน และจากการท่องเที่ยว ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่
จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดสรรทรัพยากร
ธรรมชาติ เช่ น ป่ าไม้ ดิ น และแหล่ งน้ าในการน ามาใช้ ป ระโยชน์ อ ย่างยั่ งยื น
โดยเฉพาะเชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ เป็ น ป่ าไม้ ต้ น น้ าของแม่ น้ าปิ ง และมี แ ม่ น้ าสาขา
ที่สาคัญมีอ่างเก็บน้า หนองน้า เป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ และ
มีความสาคัญยิ่งในการส่งเสริมและพัฒ นาเมืองเชียงใหม่ ให้มีความมั่ง คั่ง และ
ยั่งยืนภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลได้รับประโยชน์สูงสุดโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
การพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การสร้างความตระหนัก สร้างความ
เข้าใจ และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ การรั กษา และการใช้ประโยชน์จาก
แหล่ งน้ า และทรัพ ยากรสั ต ว์ น้ าอย่ างมี ร ะบบ โดยส านั ก งานประมงจั ง หวั ด
เชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทาโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
โดยชุมชนมี ส่ วนร่วมแบบยั่งยืน เพื่อความมั่ นคงทางด้านอาหารและยกระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนเชี ย งใหม่ ภายใต้ กิ จ กรรมการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ กฎหมาย
การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่ตั้งของ
แหล่งน้า การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า เพื่อให้เป็น
ชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนด้านการประมงแบบยั่งยืน โดยคนใน
ชุมชนรอบๆ แหล่งน้าสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตสัตว์น้า สร้างอาชีพให้คน
ในชุมชน การใช้จุลินทรีย์บอลในการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้าให้มีความ
เหมาะสม ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการรักษาธรรมชาติทรัพยากรป่าต้นน้าและ
ทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้า
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งน้า และการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
ตาม พระราชก าหนดการประมงฯ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า
4. เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ในการแปรรูปสัตว์น้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้า
5. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้าในชุมชนและผู้สนใจ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. แหล่งน้าของโครงการ 7 แห่ง มีผลผลิตสัตว์น้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2. เกษตรกรมีความรู้และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งน้า
3. เกษตรกรมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ เรื่อ งการควบคุ ม การประมงตามพระราช
กาหนดการประมง
4. มีการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการอนุรักษ์
การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ น้ าและเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์น้า จานวน 7 แห่ง
5. เกษตรกรมีความรู้และสามารถแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า
7. พื้นที่เป้าหมาย
แหล่งน้าขนาดพื้นที่ 10 - 100 ไร่ จานวน 7 แห่ง ในพื้นที่ อาเภอแม่แตง
อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอแม่อาย อาเภอแม่วาง อาเภอฮอด อาเภอฝาง และ
อาเภอจอมทอง

๓
หัวข้อ
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ :
ผู้รับผิดชอบ :
8.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ :
ผู้รับผิดชอบ :
8.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ :
ผู้รับผิดชอบ :
8.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔
งบประมาณ :
ผู้รับผิดชอบ :
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ :
ผู้รับผิดชอบ :
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
การประชาสั ม พั น ธ์ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่มเติมและการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า (จานวน 7 แห่ง)
74,200 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
260,870 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
จั ด ท าจุ ด สาธิ ต การเพาะพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าโดยอุ ป กรณ์ ก ารเพาะพั น ธุ์ ป ลาแบบ
เคลื่อนที่
511,830 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
การจัดทาอาหารธรรมชาติในแหล่งน้า
53,800 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
การติดตามผลโครงการ
26,800 บาท
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
927,5000 บาท
๑. เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้า การบริหาร
จัดการแหล่งน้า การแปรรูปสัตว์น้าพันธุ์ปลาจากการเพาะพันธุ์สัตว์น้าโดย
อุปกรณ์เคลื่อนที่
2. ประชาชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมายใน 7 อาเภอ 7 แหล่งน้า มีความรู้เรื่อง
กฎหมายตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กลุ่มเกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้าโดยการเพาะพันธุ์สัตว์น้าเคลื่อนที่
ในพื้นที่ได้ อย่างน้อย จานวน 1 รุ่น
4. แหล่งน้าได้รับการพัฒนาและมีผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้นโดยการมีส่วนร่วมชุมชน
อย่างยั่งยืน จานวน 7 แห่ง
5. เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการโดยเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 7 แห่ง
6. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้าด้วยการใช้จุลินทรีย์บอล
7. กลุ่มเกษตรกรสามารถทาการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า อย่างน้อย 2 เมนู
เช่น การทาปลาส้ม การทาปลาแดดเดียว เป็นต้น

๔
หัวข้อ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
๑. ประชาชนบริเวณรอบแหล่งน้า จานวน 7 แห่ง มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายตาม
พระราชกาหนดการประมง และมี เครือข่ายในการอนุรักษ์การใช้ ทรัพยากร
สัตว์น้าอย่างยั่งยืน
2. ผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าของชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และเป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนของคนในชุมชน
3. ชุมชนสามารถเข้าถึงวิธีการและนวัตกรรมในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ารูปแบบที่ง่าย
สามารถปฏิบัติได้ในพื้นที่และมีองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปสั ตว์น้า สามารถ
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

๑
แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
การส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร ให้มี
ความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
4. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตให้เป็นที่ยอบรับและ
เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งมีหลายขั้นตอน อาทิ การคัดเกรดวัตถุดิบการแปรรูป
เบื้องต้น ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมการแปรรูป
การพัฒ นาบุคลากรและเกษตรกรให้ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแปรรูป
ดั งกล่ าวจึ งเป็ น สิ่ งส าคั ญ ในการพั ฒ นาให้ ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต รงตามความต้ อ งการ
สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ าผลผลิ ต เกษตร ตรงตามนโยบายหลั ก ของรัฐ บาล ข้อ ที่ 5.3
พัฒนาภาคการเกษตร, ข้อ 5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มและโอกาส
ทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ และ เกษตรแปรรูป เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัย
พัฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒ นาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรให้กับกลุ่มเกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรของเกษตรกรให้
ได้มาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการอย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม
4. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และร่วมการพัฒนาการผลิต
2. ได้รับองค์ความรู้ในการแปรรูปวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน
3. เกษตรกรได้แปรรูปวัตถุดิบทาเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้
4. เกษตรกรได้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากพืชสมุนไพรที่ปลูกเอง สาหรับใช้ในครัวเรือน
และจาหน่ายสร้างรายได้

๒
หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12.ผลผลิต (Output)

๑3.ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
5. เกษตรกรได้การจัดการผลผลิตพืชสมุนไพรอย่างมีคุณค่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกรและมีอาชีพที่ยั่งยืน
1. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) แม่แจ่ม
การสร้างเครือข่ายสมุนไพร
350,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) แม่แจ่ม
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ.จอมทองจ. เชียงใหม่
การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรเพี่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้
801,000 บาท
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) แม่แจ่ม
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ.จอมทองจ. เชียงใหม่
1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านขุนแตะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
3. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) แม่แจ่ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1,151,000 บาท
1. ผลผลิตสมุนไพรในพื้นที่มีศักยภาพ มีคุณภาพเพียงพอในนาไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายได้
2. เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพร พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้
มาตรฐาน
3. มีการจัดสร้างกลุ่มรวมถึงเชื่อโยงเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ใช้สมุนไพรได้
1. เกษตรกรได้องค์ความรู้การจัดการเชิงการค้าสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป
2. ได้ส่งเสริมสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งด้านการผลิตพืชสมุนไพรให้แก่
เกษตรกรและผู้สนใจ
3. ได้เครือข่ายเกษตรกร เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วม
พัฒนาการผลิต และการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
4. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ใน และได้รับการสนับสนุนด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้
ได้มาตรฐาน การทาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสาหรับจาหน่าย ก่ อให้เกิดรายได้
แก่ครอบครัว และชุมชน
5. เจ้าหน้าที่ได้องค์ความรู้ในด้านการแปรรูปวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน และการทา
ผลิตภัณ ฑ์ เพื่อถ่ายทอดแก่เกษตรกรและผู้ส นใจ ส าหรับใช้ในครัว เรือนและ
จาหน่าย
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจากการผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ตามแนวทาง BCG จังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิ ต และ
การประกอบธุรกิจภายภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
4. หลักการและเหตุผล
ภาคเหนือตอนบนมีระบบการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นที่หลากหลายตามสภาพพื้นที่
ไม้ผลไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ลาไย มะม่วงและกาแฟ โดยมีระบบการปลูก
แบบพืช เชิงเดี่ยว และระบบผสมผสานตั้งแต่ พื้น ที่ลุ่ ม จนถึ ง พื้นที่สู ง ผลจากการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นภู มิ นิ เ วศ ด้ า นภู มิ สั ง คม สภาพภู มิ อ ากาศ
(Climate Change) และวิถีการดาเนินชีวิตในชุมชน โดยเฉพาะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง
น้้ำท่วม ศัตรูพืชระบำด และจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) ฯลฯ ที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ในการผลิต ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต รวมถึงระบบการตลาด ที่มีข้อจากัด
ในทางการค้าและการส่งออกทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น เกษตรกรจะต้องพึ่งพา
ปั จ จั ย ภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี ปุ๋ยเคมี ปัจจัยการผลิ ตอื่น ๆ และ
แรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายกับผลผลิต ทาให้ต้นทุน การผลิตเพิ่มขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ
เช่น การใช้สารเคมี หรือปุ๋ยเคมีที่เกินความจาเป็น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่ อ งจากการตกค้ า งของสารเคมี อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลต่ อ ตั ว เกษตรกรและผู้ บ ริ โ ภค
ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จและสั งคม อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ การนารูปแบบการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ที่ เ รี ย กว่ า BCG Model ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบองค์ ร วม
ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)
ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ ม โดยเน้น
การพัฒ นาเป็นผลิ ตภัณฑ์มูล ค่าสู ง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) คานึงถึงการนาวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2
เศรษฐกิจ นี้ อยู่ภ ายใต้เศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒ นา
เศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การพัฒ นาสั งคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้ เกิดความมั่นคงและ
ยั่ ง ยื น ไปพร้ อ มกั น เปลี่ ย นความหลากหลายทางชี ว ภาพและวัฒ นธรรม ให้ เ ป็ น
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ ว ยนวั ต กรรม เกิ ด การกระจายรายได้ ล งสู่ ชุ ม ชน
ลดความเหลื่ อมล้า ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
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หัวข้อ

รายละเอียด
ที่ยั่งยืน ไปปรับใช้โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร นั้นมีความจาเป็นที่
จะทาให้เกษตรกร/ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตเกษตรที่ยั่งยืน มีความ
มั่นคงทางอาหาร ลดการทาลายสภาพแวดล้อม
รวมถึ ง ประเทศไทยมี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข้ า วเหนี ย วมากที่ สุ ด ในอาเซี ย น และ
เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวเหนียวอันดับหนึ่งในตลาดโลก ตามมาด้วยเวียดนามซึ่ง
มีส่วนแบ่งการตลาดข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นตามลาดับ สาเหตุสาคัญเพราะต้นทุนการผลิต
ข้าวเหนี ย วของเวี ยดนามและแม้ กระทั่ งประเทศผู้ ผ ลิ ต ข้าวเหนียวที่ส าคัญ เช่น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่ากว่าไทย ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวเหนียว
ของเวียดนามต่ากว่าไทยประมาณร้อยละ 30-50 อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ทั้งในอาเซียนและตลาดเอเชียซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้นาเข้าข้าวเหนียวกว่าร้อยละ 50
ในตลาดโลกยังนิยมบริโภคข้าวเหนียวจากประเทศไทยเพราะลักษณะของเมล็ดเรียว
ยาวและมีคุณสมบัติในการบริโภคหอมนุ่มมากกว่าข้าวเหนียวจากแหล่งอื่น ตลาดจึง
ให้ ค่ า ของราคาสู ง กว่ า เพราะคุ ณ สมบั ติ ค วามจ าเพาะนี้ แต่ ใ นอนาคตการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมาตรการด้านภาษีจะถูกขจัดไป จะส่งผลกระทบ
กับข้าวเหนียวของไทยทั้งในแง่การส่งออกและการไหลเข้าของข้าวเหนียวราคาถูก
จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตั้ง
เป้าหมายการส่งออกข้าวเหนียวคุณภาพดีกว่า 32,000 ตัน ตั้งแต่ปี 2556 และ
คาดว่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามลาดับ ดังนั้น การส่ งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
ข้าวเหนี ย วในระดับฟาร์มและการรักษาคุณภาพข้าวเหนียวพันธุ์ดีของไทยให้ ได้
มาตรฐานจึงเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลต้องให้ความสาคัญ ร่วมกับการขยายตลาด
ใหม่ๆ ไม่พึ่งพิงตลาดหลักเพียงไม่กี่ประเทศเพื่อลดความไม่แน่นอนด้านปริมาณการ
ส่งออก (อรวรรณ, 2557)
ดังนั้น การผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG โดยการนาเทคโนโลยีที่ผ่าน
การวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้ระบบการผลิตพืช
ที่มีภูมินิเวศที่แตกต่างกันในพื้นที่ระบบการผลิตไม้ผลเป็นพืชหลัก และพื้นที่ข้าวเป็น
พืชหลัก โดยผ่านกระบวนการที่เกษตรกร/ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วน
ร่วม จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดโดยเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ของสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้ง
มุ่งเน้นการทาการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งสาหรับเกษตรกรที่สามารถนามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ซึ่งจะช่วยให้
เกษตรกรลดแรงงาน ลดการใช้ สารเคมี และประหยัดเวลาในการปลูกข้าว ทาให้ลด
ต้นทุนและผลผลิตข้าวที่ได้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก และพื้นที่ปลูกข้าว
เป็นพืชหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวของเกษตรกรและชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบและขยายผลการผลิตพืชตามแนวทาง BCG ในพื้นที่ปลูก
ไม้ผลไม้ยืนต้น และพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก
3. เพื่อผลิตข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการขยายตัว เพิ่มมากขึ้น
ทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรและนักท่องเที่ยว
5. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ การผลิ ตข้าวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ เป็นที่รู้จัก
เพิ่มมากขึ้น ทั้งแหล่งซื้อที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ให้มีเชื่อเสียงในระดับประเทศ
และทั่วโลกต่อไป
6. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อความมั่นคง
มั่งคัง่ ของชาวนาไทย ให้มั่นคง และยั่งยืน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ได้จานวนองค์ความรู้/เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (BCG)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเกษตรและอาหาร จานวน 6 องค์ความรู้/เทคโนโลยี
2. พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ข้ า วเหนี ย วอั ต ลั ก ษณ์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด้ ว ยการ
ใช้เทคโนโลยีแบบเกษตรอัจฉริยะ ประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่ วิธีการปลูกด้วย
เครื่องจักรกลที่เหมาะสม การจัดการปุ๋ยและน้า การจัดการวัชพืชและแมลงศัตรู
ข้าว ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติ และชุดเทคโนโลยี
แบบอัจ ฉริยะที่เหมาะสมส าหรั บการผลิ ต ข้าวเหนียว จาวน 10 ชุด เพื่อเป็ น
ทางเลือกให้เกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ นาไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการ
ผลิตให้เป็นระบบการเกษตรสมัยใหม่ด้วยการทาการเกษตรแบบแม่นยาภายใต้
การใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบอัจฉริยะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
7. พื้นที่เป้าหมาย
1. สินค้าพืช จานวน พื้นที่ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอแม่แตง อาเภอพร้าว อาเภอ
จอมทอง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอฝาง และอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2. สินค้าข้าวเหนียวอัตลักษณ์ จานวน 10 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตพืชอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG จังหวัด
เชียงใหม่
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2568 จานวน 4,118,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,318,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,400,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

๔
หัวข้อ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

14. ผลกระทบ (impact)

รายละเอียด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเหนียวอัตลักษณ์โดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,517,700 บาท
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
1. สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร
2. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2566 - 2568
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 6,635,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 3,835,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,400,000 บาท
1. ได้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืช การหมุนเวียนทรัพยากร การสร้าง
อัตลักษณ์ การเพิ่มมูลค่าที่มีมาตรฐาน สาหรับพื้นที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก และ
ข้าวเป็นพืชหลักตามแนวทาง BCG จานวน 6 องค์ความรู้
2. ได้ต้นแบบการปรับใช้เทคโนโลยีตามแนวทาง BCG ในระบบการผลิตไม้ผล และ
ในระบบที่มีข้าวเป็นพืชหลัก
3. แปลงต้นแบบการผลิตข้าวข้าวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
5 แปลง
1. เกษตรกรในพื้นที่ปลูกไม้ผลเป็นพืชหลัก และพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัด
เชียงใหม่ มีผลผลิต และรายได้เพิ่ม เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในพื้นที่ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้ อม เกษตรกรปรับตัว ต่อเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สั งคมและ
สภาพแวดล้อม
2. เกษตรกรนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในกลุ่ ม
และเกิดแปลงเรียนรู้เพิ่มขึ้น
1. เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าวจากการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
2. เกษตรกรลดการใช้ ส ารเคมี เ พื่ อ การผลิ ต ข้ า วที่ ป ลอดภั ย และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร ให้มี
ความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
4. หลักการและเหตุผล
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่ว มกับ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้ดาเนินการขยายผลสาเร็จ ของ
มูลนิธิโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงมากกว่า 1,530 หมู่บ้าน ใน 18
จังหวัด โดยมีพื้นที่ดาเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 11 แห่ง (ป่ากล้ ว ย
แม่มะลอ ผาแตก ป่าแป๋ ดอยปุย ปางมะโอ ปางแดงใน ห้ ว ยเป้า ปางหิ นฝน
โหล่ งขอด สบโขง) ครอบคลุ ม 71 กลุ่ มบ้าน 11,325 ครัว เรือน ประชากร
41,740 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อให้เกิดรายได้จากการส่งเสริม
การทาเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 79 ล้านบาท รวมทั้งได้สร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขัน โดยยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ ความยั่ ง ยื น
ด้วยการผลิตพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งมาตรฐาน GAP และเกษตร
อินทรีย์ ทาให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 11
แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 639 ราย พื้นที่ 3,991.51 ไร่
สามารถจาหน่ายผลิตผลคิดเป็นมูลค่า 78.34 ล้านบาท และได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 33 ราย 80 โรงเรือน สามารถจาหน่ายผลิ ตผลผั ก
อินทรีย์คิดเป็นมูลค่า 675,624 บาท
อย่างไรก็ตาม พื้นที่สูงยังคงมีปัญหาสาคัญ คือ ประชาชนมีความยากจน
โดยมีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนสูงถึงร้อยละ 23 ส่วนใหญ่จึง
ทาการเกษตรที่ผิดวิธี และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดปัญหาสาคัญ
คือ การบุกรุกป่า การเผาและหมอกควัน และการปนเปื้อนสารเคมีในดินและน้า
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและการค้าของโลก ที่ผลกระทบ
อย่างมากต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะการแข่งขัน
ทางการตลาดของสิ น ค้ า ทางการเกษตร ที่ ไ ด้ ม าตรฐานความปลอดภั ย และ
การให้ความสาคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค

๒
หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

รายละเอียด
ดังนั้นจึงยังมีความจาเป็นที่จะต้องขยายการดาเนินงานส่งเสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ดิน และ
น้า ปัญหาผลกระทบจากสารเคมี และมลภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของ
ประเทศ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนให้มีมั่นคงบนฐานความรู้และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกรให้สามารถบริหาร
จัดการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
เกษตรกร 1,100 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใน
จังหวัดเชียงใหม่ 11 แห่ง (ป่ากล้วย แม่มะลอ ผาแตก ป่าแป๋ ดอยปุย ปางมะโอ
ปางแดงใน ห้วยเป้า ปางหินฝน โหล่งขอด สบโขง) ได้รับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์)
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ 11 แห่ง ได้แก่
ป่ า กล้ ว ย แม่ ม ะลอ ผาแตก ป่ า แป๋ ดอยปุ ย ปางมะโอ ปางแดงใน ห้ ว ยเป้ า
ปางหินฝน โหล่งขอด สบโขง
การส่งเสริ มและสนับ สนุน การผลิ ตพื ชที่ มีคุณ ภาพและได้ มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ ฯลฯ)
ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 7,417,100 บาท
ปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,417,000 บาท
ปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,500,000 บาท
ปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,500,000 บาท
ปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,500,000 บาท
ปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,500,000 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
การถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน การปลูกพืชภายใต้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,477,100 บาท
ปี พ.ศ. 2566 จานวน 277,100 บาท
ปี พ.ศ. 2567 จานวน 300,000 บาท

๓
หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
ปี พ.ศ. 2568 จานวน 300,000 บาท
ปี พ.ศ. 2569 จานวน 300,000 บาท
ปี พ.ศ. 2570 จานวน 300,000 บาท
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 8,894,200 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 1,694,200 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จานวน 1,800,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 1,800,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จานวน 1,800,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 1,800,000 บาท
เกษตรกรบนพื้นที่สูง 1,100 ราย ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
(GAP และเกษตรอินทรีย์)
เกษตรกรมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตผลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์) ไม่น้อยกว่า 80 ล้านบาท

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมเกษตรเพิ่มมูลค่า
3. แนวทางการพัฒนา
ขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. หลักการและเหตุผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางแผนพัฒนาและ
ทรงเสนอแนะให้ รัฐ บาลร่วมดาเนินการตามแนวพระราชดาริ โดยแบ่งออกเป็น
8 ประเภท ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านการพัฒนาแหล่งน้า ด้านการคมนามคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการ
สังคม และด้านอื่นๆ
โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีจานวนทั้งสิ้น
โครงการ 624 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ดาเนินการ 25 อาเภอ ซึ่งสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการจานวน 8 โครงการ ในพื้นที่
15 อาเภอ โดยลักษณะการดาเนินงานเป็นการถ่ายทอดองค์ค วามรู้และเทคโนโลยี
ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ครู นักเรียน และชุมชน ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ใกล้เคียง ให้คาแนะนาทางวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการ
ขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นและชุมชนได้
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหนึ่ง
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริสาคัญ ที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทาโครงการนี้
ขึ้นเพื่อยกระดับการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการให้มีมาตรฐาน ครอบคลุม ต่อเนื่อง
และยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อขยายการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของโรงเรียนสู่ครัวเรือนผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน สามารถช่วยเหลือสนับสนุน
การพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนได้
2. เพื่อจัดตั้งศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ ให้บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการบริโภค สู่ชุมชน
รอบโรงเรียน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับการอบรม
ถ่ายทอความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ จานวน 240 ราย
2. จัดตั้งศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ จานวน 240 แห่ง
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หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

13. ผลลัพธ์ (Outcome)

รายละเอียด
อาเภออมก๋อย อาเภอแม่แจ่ม อาเภอกัลยาณิวัฒนา อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง
อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง อาเภอพร้าว อาเภอแม่แจ่ม และอาเภอแม่แตง
กิจกรรมยกระดับการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
1,139,200 บาท
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์อาเภออมก๋อย แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา แม่อาย ฝาง เชียงดาว
เวียงแหง พร้าว แม่แจ่ม และแม่แตง
กศน.อาเภออมก๋อย แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา แม่อาย ฝาง เชียงดาว เวียงแหง พร้าว
แม่แจ่ม และแม่แตง
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพื้นที่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1,139,200 บาท
1. เด็กนักเรียนโรงเรียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีอาหารโปรตีนที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย รับประทานครบ 3 มื้อ
2. สามารถนาผลผลิตปศุสัตว์ไปจาหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
เด็กและเยาชนในถิ่นธุรกันดารมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เติบโตตามเกณฑ์

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการยกระดั บ กระบวนการผลิ ต /แปรรู ป ของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน/
กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียน โดยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพลังงาน
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้ BCG Model
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร ให้มี
ความสามารถในเชิงธุรกิจ
4. หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายประชารัฐลดความ
เหลื่อมล้ารายได้ ก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยมีเป้าหมายส่วนหนึ่ง คือ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสังคมระบบเศรษฐกิจและ
การปกครองจากระดับเล็กสามารถขยายไปสู่ระดับใหญ่พลังงานเป็นกลยุทธปัจจัยหนึ่ง
ซึ่งช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อหนุนภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อ้าเภอ พืนที่รวม 12,566,911 ไร่ จ้านวน
811,400 ครั ว เรื อ น ครั ว เรื อ นภาคการเกษตร 177,635 ครั ว เรื อ น พื นที่
ท้าการเกษตร 2,032,556 ไร่ หากแต่ว่าช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่พร้อมและเวลาที่ผลผลิตออกมา
พร้อมกันมาก ๆ ท้าให้ราคาตกต่้าเนื่องจากถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพราะ
เมื่อผลผลิตออกมาแล้วจ้าเป็นต้องขาย หรือถ้าหากเก็บขายไม่คุ้มเกษตรกรก็จะ
ปล่อยให้หล่นเน่าเสีย ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงปัญหานีและ
พบว่ า หากน้ า ผลผลิ ต ทางการเกษตรมาแปรรู ป โดยใช้ ร ะบบอบแห้ ง พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ จะช่วยลดระยะเวลาในการแปรรูป ลดต้นทุนหรือเพิ่มก้าลังการผลิต
อีกทังยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และเป็นแหล่งสาธิตและขยาย
ผลการส่งเสริมการใช้ระบบผลิตพลังงานทดแทนให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้อีกด้วย และ
ในการเพาะปลูกมีการใช้น้าในปริมาณมาก โดยต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งเป็นการใช้
น้ามันเชือเพลิงและไฟฟ้า ท้าให้การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือก
ของเกษตรกรในการลดต้ น ทุ น ได้ โดยการมี ร ะบบสู บ น้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
สามารถคิดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ประมาณ 390,000 หน่วยต่อปี* (จากผลการ
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รายละเอียด
ประเมินเบืองต้น) หรือคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 1,560,000 บาทต่อปี
(คิดค่าไฟหน่วยละ 4 บาท)

*รูป ผลการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (เบื้องต้น)
ซึ่ ง การด้ า เนิ น งานในโครงการนี จะเป็ นโครงการน้ า ร่อ งเพื่ อ เป็น ต้ นแบบให้ แก่
เกษตรกรในพืนที่ได้อย่างกว้างขวางต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดระยะเวลาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
2. เพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มก้าลังการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและขยายผลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พลังงาน ในการยกระดับเกษตรแปรรูป
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 200 กลุ่ม
2. ลดระยะเวลาในการแปรรูปไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และเพิ่มก้าลังการผลิตหรือ
ลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 30
1. ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
7. พื้นที่เป้าหมาย
2. ต.สันต้นดู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
3. ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4. ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
5. ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
6. ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
7. ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
8. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
9. ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
10. ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
11. ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
12. ต.แม่ปูคา อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
13. ต.ขีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
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8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

14. ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

การสนับสนุนการใช้ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานให้แก่เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
1,830,000 บาท
ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
1,800,000 บาท
ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2566
3,630,000 บาท
1. ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาด 350 วัตต์ , 700 วัตต์, และ 3,000
วัตต์) ไม่น้อยกว่า 100 ระบบ
2. เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาด 2x2 เมตร, 3x4 เมตร,
6x8.2 เมตร และ 8x12.4 เมตร) ไม่น้อยกว่า 100 ระบบ
1. ลดต้นทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ/หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30
2. ลดระยะเวลาในการแปรรู ป ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 25 เมื่ อ เที ย บกั บ การ
ตากแห้งแบบธรรมชาติ ลดต้นทุนหรือเพิ่มก้าลังการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
3. ผลิตภัณฑ์สะอาด ได้คุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่สินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
4. เป็นแหล่งสาธิตและขยายผลการส่ งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลั งงาน
ในการลดต้นทุกการผลิต ยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตร สร้างโอกาสในการ
สร้างรายได้เพิ่ม

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด
BCG Model
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้ BCG Model
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกร
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
4. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับ โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy
Model) และมีมติให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของ
การเป็ น ประเทศที่ มีรายได้ สู ง และเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน (SDGs) จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่โดดเด่นในหลายด้าน เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมและการศึกษาของ
ภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีภูมิทัศน์ อันงดงาม มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ ทาให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่ องเที่ยวสาคัญระดับโลก จากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น จึงกาหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพั ฒ นาประเทศ ตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี ข องจัง หวัด เชียงใหม่
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 ด้ า นการเกษตร ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2
การขับ เคลื่ อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่ วงโซ่คุณค่า และ
พัฒนานวัตกรรมอาหารแห่ งอนาคตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการ
รั บรองมาตรฐาน 2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ และ 3) สิน ค้า /ผลิตภัณ ฑ์เ กษตร เกษตรแปรรู ป และอาหาร
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาจะเน้นให้ความสาคั ญกับ
สิน ค้า เกษตรปลอดภัยเป็นหลัก และประเด็นการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ เช่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (Agritech and
Innovation Center หรื อ AIC จ.เชี ย งใหม่ ) ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นโดยคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีที่ตั้ง ณ สานักงานศูนย์วิจัยการเกษตร

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ บริการ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้าน
การเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน
การเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ยังได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
แบบครบวงจร จานวน 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ประกอบไปด้วย 1. ศูนย์ความเป็น
เลิ ศ ข้ า วพื้ น เมื อ งล้ า นนา 2. ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ศู น ย์ พั ฒ นากาแฟล้ า นนาไท
3. ศูนย์ความเป็นเลิศหอมและกระเทียม 4. ศูนย์ความเป็นเลิศโคนมและโคเนื้อ
5. ศูนย์ความเป็นเลิศไม้ดอกไม้ประดับ 6. ศูนย์ความเป็นเลิศแมลงอุตสาหกรรม
โดยในปีงบประมาณ 2566 สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ
ฝ่ายเลขาของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความเชื่อมโยงของการ
ทางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา จึงได้หารือ
และร่ ว มมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่พัฒ นาโครงการ เรื่อง
“โครงการขั บ เคลื่ อ นภาคการเกษตรด้ ว ยองค์ ค วามรู้ และนวั ต กรรมภายใต้
แนวคิ ด BCG Model” เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ นวั ต กรรม ทางด้ า น
งานวิจัยและบริการวิช าการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิ ศ (Center of Excellence)
แบบครงวงจร รวมไปถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ าง
เกษตรกร กลุ่ มสหกรณ์ และหน่ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่ อนจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรสมัยใหม่ตามแนวคิด BCG Model
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากศูนย์ความเป็นเลิ ศ (Center of
Excellence) แบบครบวงจร
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จานวน 30 ราย
- เกษตรกร เข้าร่วม จานวน 10 ราย
- ผู้ประกอบการ จานวน 10 ราย
7. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
รวบรวมองค์ ค วามรู้ และจั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ แบบ
ครบวงจรภายใต้ AIC จ.เชียงใหม่
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 998,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 198,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 200,000 บาท
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รายละเอียด
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 200,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 200,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 200,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
จั ด กิจ กรรมถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model
(แบบ New normal)
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,934,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 334,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 400,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สาหรับการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,999,100 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 399,100 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 400,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 4,931,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 931,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,000,000 บาท
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12. ผลผลิต (Output)

13. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
1. ได้องค์ความรู้ และนวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG Model จานวน 6 องค์ความรู้
2. เกษตรกร, Smart farmer, Young Smart farmer ได้รับความรู้ใหม่ๆ ด้าน
การเกษตร
3. มีศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์บ่มเพาะ สาหรับการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
1. ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ (Center of Excellence) แบบครบวงจร ภายใต้ AIC
จ.เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. เกษตรกร, Smart farmer, Young Smart farmer ได้รับการพัฒนาและสามารถ
ใช้ประโยชน์จากศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) แบบครบวงจรได้
3. กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้บริการ
ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์บ่มเพาะ ในการจัดอบรม หรือศึกษาดูงาน

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการพัฒนาผลิตผลทางเกษตร สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern
Thailand food valley – farm to table project)
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้ BCG Model
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกร
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
4. หลักการและเหตุผล
อุ ต สาหกรรมอาหารและการเกษตรมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นเกษตรกร การพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศตลอดห่วงโซ่ของ
กระบวนการผลิต นับตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ นั้น เป็นการช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและมูล ค่า
เพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรี สนับสนุนการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน โดยกระตุ้นให้เกิดการจัดทานวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความ
มั่นคงของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ ประกอบการสอดรับกับนโยบาย
ที่มุ่งเน้น การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม
จากศักยภาพของภาคเหนื อที่ มีจุ ด แข็ งเป็น แหล่ ง อาหารที่ อุ ดมสมบูร ณ์ ข อง
ประเทศมี ค วามหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตรท าให้ ห ลายจั ง หวั ด
ในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสิ นค้ า
เกษตร สร้างรายได้ต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภาคการผลิต ธุรกิจ
เกษตรอุ ต สาหกรรม และอาหารตลอดจนอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระบบ
ขณะเดียวกันภายใต้กรอบนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการนาอาหารไทยสู่สากล
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมในผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และให้ประเทศไทยมุ่งเป็นฐานการผลิตอาหาร
ที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับ
สากล โดยยึดหลักการพัฒนาผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม
(Innovation Cluster) ซึ่ ง มี ก ารเชื่ อ มโยงแบบโครงข่ า ยระหว่ า งผู้ ป ระกอบการ
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รายละเอียด
หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา (Public Private Partnership)
ในพื้ น ที่ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนและผู้ ป ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
เทคโนโลยี นวัตกรรม และแรงงานระหว่างกัน ทาให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรม
(Innovation Ecosystem) ที่ทาให้เกิดการผลิตและสร้างรายได้มากขึ้น รวมทั้งเป็น
การช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ
ดังนั้ น เพื่อส่ งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาและเชื่อมโยงผู้ ผ ลิ ตวัตถุดิบเกษตรเข้า สู่
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ด้านการตลาด การกาหนดราคา รวมถึง การเข้าใช้
OEM Factory และมีการทดสอบตลาดเพื่อประเมิณตัวสินค้า จึงนับเป็นโอกาสดีที่
จะส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เนื่องจากข้อจากัดการนาเข้าวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและประเทศเพื่อน
บ้านมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการเสริมสร้างความร่วมมือเป็น
เครือข่ายพันธมิตรร่ว มกัน โดยเฉพาะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ อ การ
บริโภคซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่
มีคุณค่าปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในนาม Thailand Food Valley ได้ยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหลังการ
เก็ บ เกี่ ย ว ด้ า นการตลาด การขาย และการก าหนดราคาสิ น ค้ า ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการด้านอาหาร
2. เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. เอสเอ็มอีผู้ประกอบการด้านอาหารใน จานวน 30 กิจการ ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการเฉลี่ยร้อยละ 85
7. พื้นที่เป้าหมาย
ตาบล และอาเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
จั ด ทา และน าเสนอแผนการดาเนิน งานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย
แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริ หารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 137,750 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 27,550 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 27,550 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 27,550 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 27,550 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 27,550 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 878,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 175,720 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 175,720 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 175,720 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 175,720 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 175,720 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
จั ด ฝึกอบรมเทคนิค การแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและ
การตลาด การขาย รวมถึงการกาหนดราคาสิน ค้า เพื่อเพิ่มองค์ค วามรู้ แ ละ
ศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปในพื้น ที่จังหวัดเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง จานวนไม่น้อยกว่า 3๐ ราย
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,567,250 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 313,450 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 313,450 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 313,450 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 313,450 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 313,450 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ด าเนิน การผลิตสิน ค้า OEM ตามผลิตภัณ ฑ์ต้น แบบ ในระดับ Pilot Scale
เพื่อทดสอบตลาด จานวน 30 กิจการ และดาเนินการตรวจสอบกากับผลการ
ผลิตสินค้า ทั้งจานวน และคุณภาพให้เป็นไปตาม ข้อเสนอโครงการของแต่ละราย
และสรุปผลการประเมินสินค้า OEM ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับ Pilot Scale
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 22,824,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,564,980 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,564,980 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,564,980 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 4,564,980 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,564,980 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
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8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
ดาเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตจากการผลิตแบบ OEM และ
กิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 4,366,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 873,300 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 873,300 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 873,300 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 873,300 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 873,300 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
การติ ด ตามและประเมิ น ผลกิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาผลิ ต ผลทางเกษตร
สู่อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand food valley – farm to table
project)
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 225,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 45,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 45,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 45,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 45,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 45,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 30,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 6,000,000 บาท
1. ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านเทคนิคและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปีละ 30 กิจการ
2. ผู้ประกอบการได้มีโอกาสในการผลิตสินค้าต้นแบบสาหรับนาไปทดสอบตลาด
จานวนไม่น้อยกว่าปีละ 30 กิจการ
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

๕
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๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
1. ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ กิ ด การ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและผลิ ต ภาพในกระบวนการผลิ ต การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีละ 30 กิจการ
2. เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากความเข้มแข็งของกลุ่ม
ผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ได้อย่างครบวงจร

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาด
ระดับสากล
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้ BCG Model
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกร
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
4. หลักการและเหตุผล
จาก “แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)” ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิด
เศรษฐกิ จ เสรี ค วามท้ า ทายของเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพ การผลิตและความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับ
ต่่า ท่าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัย การผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้นท่าให้ ทิศทางทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ช าติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี
มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล และเพื่อการต่อยอด S-curve เดิมที่ก่าลัง
จะถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว ให้ มี ก ารพั ฒ นาต่ อ ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมุ่ ง เน้ น
การพัฒนา อุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็น
กลไกในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ต่ อ ไป กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมของประเทศไทยใน
ปัจจุบันสามารถจ่า แนกเป็นกลุ่ มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
แนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรม
เดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ (First S-Curve) คื อ อุ ต สาหกรรมที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพ
ความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศั กยภาพในการสร้างมูล ค่า
ทางเศรษฐกิ จ สู ง แต่ ห ากขาดการพั ฒ นาต่ อ ยอดด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอิ่มตัว กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

๒
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รายละเอียด
คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้
มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่
ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยัง
ไม่ ม ากนั ก เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม แรก ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งความ
แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการผลิต มีความสามารถในการเติบโต
จ่ า กั ด และบางอุ ต สาหกรรมสร้า งมู ล ค่ าทางเศรษฐกิ จไม่ ม ากนัก เมื่ อ เทีย บกับ
กลุ่มแรกดังนั้นจึงจ่าเป็นเป็นต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การรวมกลุ่ม
เป็นคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมใหญ่ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเพิ่มความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้
ในการนี้ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (FIN) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงเล็งเห็น
ความส่าคัญดังกล่าวและจัดท่าโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมต่ อ ยอดอุ ต สาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ (First
S-Curve) และส่ งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ในภาค
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้
ผู้ประกอบการ โดยการน่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึง
นวัตกรรมมาช่วยในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ ความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาสินค้า และการบริการเพื่อ ให้เกิดสินค้าแปรรูป
มูลค่าสูงที่ได้มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และได้รับ
การรับรองมาตรฐานในระดับสากล
อีกทั้งอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรดังนั้น
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีความส่าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย จึ ง ควรเพิ่ ม ขี ด ความสามารถผู้ ป ระกอบการ ส่ ง เสริ ม ให้
อุ ต สาหกรรมอาหารภาคเหนื อ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน และ
ผู้ ป ระกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกผลิตภัณฑ์มากขึ้น
อีกทั้งผู้บริโภคมีความมั่นใจความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากขึ้น เป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาว
ด้ ว ยนวั ต กรรมด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ
การตลาดและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสู่ CLMV
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
3. สร้ า งขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น และการส่ ง ออกให้ อุ ต สาหกรรมอาหาร
ภาคเหนือ
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6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดระดับสากล จ่านวน 50 ราย
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือได้รับการส่งเสริมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ
เพื่อเข้าสู่ตลาดสากล 25 ราย
จังหวัดเชียงใหม่

จัดทา และนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย
แผนประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการ
ดาเนินงาน และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ่านวน 511,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ่านวน 102,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ่านวน 102,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ่านวน 102,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ่านวน 102,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ่านวน 102,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ที่เหมาะสม
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ่านวน 3,294,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ่านวน 658,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ่านวน 658,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ่านวน 658,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ่านวน 658,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ่านวน 658,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเมืองหนาวด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ (Food Innovation) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ่านวน 5,661,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ่านวน 1,132,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ่านวน 1,132,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ่านวน 1,132,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ่านวน 1,132,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ่านวน 1,132,200 บาท
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ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

รายละเอียด
ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว (Food Creative
& Craft) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ราย
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ่านวน 5,661,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ่านวน 1,132,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ่านวน 1,132,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ่านวน 1,132,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ่านวน 1,132,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ่านวน 1,132,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
Road Show CLMV ภายในประเทศ
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ่านวน 14,598,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ่านวน 2,919,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ่านวน 2,919,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ่านวน 2,919,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ่านวน 2,919,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ่านวน 2,919,600 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
ติ ด ตามและสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของโครงการพร้ อ มจั ด ท ารายงาน
ความก้าวหน้าและฉบับสมบูรณ์
งบประมาณ
55,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ปี พ.ศ. 2566 – 2570
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ่านวน 30,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ่านวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ่านวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ่านวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ่านวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ่านวน 6,000,000 บาท

๕
หัวข้อ
12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหา
มูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดระดับสากล จ่านวน 50 ราย
2. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร Food Innovation จ่านวน 25 ผลิตภัณฑ์
3. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร Food Creative & Craft จ่านวน 25 ผลิตภัณฑ์
4. เกิดกิจกรรม CLMV Road Show ในประเทศ 1 ครั้ง
ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารภาคเหนื อ ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และ
เกิดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีการใช้นวัตกรรม มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีคุณค่า
และมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และ
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้ BCG Model
3. แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตร ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงให้มีมาตรฐาน
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรผู้ ป ระกอบการ สถาบั น เกษตรกร
ให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ
3. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการเกษตร
4. หลักการและเหตุผล
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร โดยใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพและมีโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรู ป
ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุ คใหม่ ผู้ ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ วิส าหกิจชุมชน กลุ่ มสหกรณ์
ใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ยอดจากสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ภู มิ ปั ญ ญา วั ฒ นธรรม และ
ทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล เพื่อนาไปสู่
การสร้ างเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดมากขึน้
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ‘โมเดล
เศรษฐกิ จ BCG’ หรื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) เป็น ‘วาระแห่งชาติ’
ที่จ ะพาไทยไปสู่ เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สู งและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงการกระจายรายได้และโอกาสไปยัง
‘ชุมชน’ ส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากที่จะทาให้ความมั่งคั่งครอบคลุมทุกคน หรือ
‘Inclusive Growth’ อั น เป็ น หลั ก การการไม่ ทิ้ ง ใครไว้ ข้ า งหลั ง ของ SDGs
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภาคเหนือให้มุ่งสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรู ป ให้ มี ค วามหลากหลายสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทาการเกษตรประมาณ ๑.๙๓ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
๑๕.๓๕ ของพื้นที่รวมทั้งหมด โดยพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ อาทิ ข้าว ลาไย มะม่วง
ลิ้นจี่ กาแฟ กระเทียม หอมหัวใหญ่ ได้รับรองมาตรฐาน GAP ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐
ไร่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประมาณ ๒,๒๐๐ ไร่ มีตลาดนัดเกษตรอินทรีย์มากถึง
๑๗ แห่ง เช่น ข่วงเกษตรอินทรีย์ (Chiang Mai Organic’s Home) กาดนัดเกษตร
อินทรีย์ เจ เจ มาร์เก็ต กาดนัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
จริงใจมาร์เก็ต เป็นต้น
ปัจจุบันนี้ วงการอุตสาหกรรมอาหารหลายแห่งทั่วโลกได้ปรับแผนธุร กิจเข้า
สู่การใช้วัตถุดิบจากพืชที่มีโปรตีนสูงแทนเนื้อสัตว์ (Plant-based Meat) หรือเนื้อ
จากพื ช เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่ หั น มาให้ ค วามส าคั ญ กั บ
สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมมากขึ้น รวมถึงการระบาดของโควิด -๑๙ โรคอุบัติใหม่
ในสัตว์ ส่งผลให้กระแสการดูแลสุขภาพได้ รับความสนใจมากขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกิดการตื่นตัวเข้าสู่ธุรกิจของ Food Tech Start Up ในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาธุรกิจและแสวงหาข้อมูล
ความต้องการของลู กค้าเป็นจานวนมาก ผลสะท้อนจากมูลค่าตลาดผลิ ตภัณฑ์
แปรรู ป จากสิ น ค้ า เกษตรเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และในช่ ว งเวลาไม่ น านนี้
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่หลายราย เกิดความตื่นตัวและเร่งสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีอยู่มากในจังหวัด และความกังวลกับปัญ หาหมอกควั น ของ
จั งหวัดเชียงใหม่ที่มีส าเหตุส่ วนหนึ่งมาจากการเผาป่าเพื่อจัดการพื้นที่ปลู กพืช
ส าหรั บ อาหารสั ต ว์ หากสามารถลดการบริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว์ ไ ด้ ก็ จ ะส่ ง ผลให้
สภาพภูมิอากาศดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการเติบโต
อย่ างยั่ งยื นและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม จังหวัดเชียงใหม่นับว่ามีห น่ว ยงานที่มี
ศักยภาพในการส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมถึงมีข้อ
ได้เปรียบเชิงพื้นที่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้หลายประเภท จึงนับว่าเป็น
โอกาสและความท้าทายของอุ ตสาหกรรมอาหารแปรรูป ของจัง หวัดเชีย งใหม่
เพื่อผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน นาไปสู่ New
S-curve ในระยะต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต
และการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG Model)
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในเชิง
ธุรกิจในการต่อยอดธุรกิจเดิมด้วยการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เชิงปริมาณ
๑) เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ไม่น้อยกว่า
๑๕ ล้านบาท

๓
หัวข้อ

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ได้รับการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จานวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ราย
๓) ผู้ประกอบการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือ
กระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นจานวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย
เชิงคุณภาพ
๑) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการ
นักวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
๒) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
๓) ภาครัฐมีข้อมูลผู้ประกอบการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงวางแผนการพัฒนา
และส่งเสริมภาคการเกษตร
๔) เกิ ด การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กลุ่ มเกษตรแปลงใหญ่/ผู้ ประกอบการสิ น ค้าเกษตรและผลิ ตภั ณฑ์ แปรรู ป จาก
ผลผลิตทางการเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
แปรรูป
งบประมาณ
๒,๙๑๙,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า
งบประมาณ
๕,๓๓๓,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การบริหารจัดการและติดตามผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
๑๔๖,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการ
11. งบประมาณ
๘,๓๙๘,๐๐๐ บาท
12. ผลผลิต (Output)
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
๒. จานวนผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบ ๓ รายการ
๓. มูลค่าการจาหน่ายภายในงานและในอนาคต ๑๕ ล้านบาท

๔
หัวข้อ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
๑. อุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการ
สนับสนุนผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งด้าน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป แนวโน้มการบริโภค การตลาด รวม
ไปถึงการสร้างเครือข่ายในกลุ่มคลัสเตอร์
๓. ส่งเสริมทางเลือกให้เกษตรกร บรรเทาปัญหาราคาผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่า
ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว
๔. เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ขยายตัว ส่งเสริมการผลิตการแปรรูปสินค้า
เกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
การสร้างทักษะเชิงลึกการปลูกพืชแนวตั้งและการส่งเสริมดิจิทัลสาหรับธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรม (Deep learning on vertical farming and digital
Agro business)
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. แนวทางการพัฒนา
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น
4. หลักการและเหตุผล
ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้
หลั กของประชากรส่วนใหญ่ และการจ้างงาน ในปี 2560 ผลิ ตภัณฑ์ภ าคเกษตร
มี มู ล ค่ า 293,158 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 24.8 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
โครงสร้างทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นั้นส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มี
พื้นที่ถือครองขนาดเล็ก และเป็นการผลิตที่เป็นลักษณะต่างคนต่างทา นับเป็นความ
เสี่ยงสูงที่จะเผชิญปัญหา และข้อจากัดต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่
ของเกษตรกรในอนาคตอันใกล้แน่นอน และจากรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงิน
ภาคเหนื อ ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย พบว่ า รายได้
เกษตรกรเพิ่ ม ขึ้ น ราว 4.5% แต่ ผ ลผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรลดลง 3.6% จากภั ย แล้ ง
การที่ภาคเกษตรกรรมต้องอาศัยภูมิอากาศและน้า จึงทาให้ภาคเกษตรกรรมของไทย
มักได้รับผลกระทบเมื่อสภาพอากาศแปรปรวน เหมือนเช่นปัจจุบัน (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2563) จากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงยากต่อการควบคุม
พื้นที่ทางการเกษตรเริ่มขาดแคลน และอัตราการเติบโตของประชากรทั่วโลกสูงขึ้น
จึงมีความต้องการอาหารและพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่ มมากขึ้น ดังนั้น การปลูกพืชใน
แนวตั้งระบบปิด (Indoor Vertical Farming) และการทาโรงงานผลิตพืช (Smart
Plant Factory) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาข้างต้น โดยส่งเสริมห่วงโซ่
คุณ ค่าทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่ งออก
โดยการนาเอานวัตกรรมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีการเกษตร ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
และพั ฒ นาระบบการเกษตรกรรมให้ มีคุณ ภาพในเชิงปริมาณและคุณ ภาพสู งขึ้น
ด้วยสามารถที่จะควบคุมการผลิตในระบบปิดที่มีการควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูก
พืชในด้านต่าง ๆ ได้ในปริมาณที่มีความเหมาะสม โดยมีเซนเซอร์เป็นตั วควบคุมซึ่ง
ท าให้ ป ระหยั ด ทรัพ ยากรธรรมชาติ และเป็ น มิ ต รต่ อสิ่ งแวดล้ อ มในด้ านการลด
Carbon footprint และมีผลผลิตที่ได้มีความแน่นอนในเชิงปริมาณ ในแต่ละรอบ
การปลูกสูงถึง 95% และปลอดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคเนื่องจาก

๒
หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
ไม่มีแมลงศัตรูพืช ในการนาเทคโนโลยี Smart Farm มาปรับใช้จะช่วยลดขนาด
พื้ น ที่ เพาะปลู ก ท าให้ ส ามารถกระจายเข้ า สู่ ชุ ม ชนได้ ทุ ก พื้ น ที่ โ ดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ด
แม้กระทั่งในตัวเมืองก็ส ามารถท าได้ น าไปสู่การลดค่าขนส่ ง รักษาคุณ ภาพของ
ผลผลิต และยังมีการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพต่าง ๆ ของการปลูกพืชและข้อมูล
ผู้บริโภคในรูปของ Big Data เพื่อนามาพัฒนาการปลูกพืชโดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็บที่มี
ความเที่ยงตรงแม่นยามากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการปลูกพืชแนวตั้งและโรงงานผลิต
พืช ยังมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ และคาดว่าจะมีการเติบโตจากเดิมในปี
2561 ที่มีมูลค่า 46,782 ล้านบาท เป็นมูลค่า 682,776 ล้านบาท ในปี 2568
โด ย มี อั ต ร าก า รเติ บ โต เฉ ลี่ ย ใน ปี 2561 - 2568 ร้ อ ย ล ะ 39.8 ต่ อ ปี
(ฐิติมา และคณะ, 2563)
ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ และมีความ
จาเป็ น เพื่ อช่วยให้ ภ าคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีเครื่องมืออานวยความ
สะดวกและพัฒ นาองค์ค วามรู้ในการเพิ่ มผลผลิ ตทั้ งในด้านปริมาณและคุณ ภาพ
ซึ่งการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่ว ยเหลื อภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตั้งแต่
ต้นน้า (ภาคการผลิต) จนถึงปลายน้า (ภาคการตลาด ผู้บริโภค การขนส่ง) จะเป็น
การนาไปสู่การสร้างเครือข่ายเกษตรกรแบบใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเศรษฐกิจได้ แต่ทั้ งนี้ประเทศไทยกาลั งประสบปัญ หาการขาดแคลนบุ คลากร
ภาคอุตสาหกรรมที่ มีทักษะ องค์ความรู้และฝี มือการทางานที่ร องรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมควรร่วมมือกันในการ
พัฒ นาความสามารถทางเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่น
ใหม่เพื่อเพิ่ มทักษะความรู้ใหม่ และเพิ่มเติมทักษะในความเชี่ยวชาญเดิม ในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับธุรกิจที่พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจการปลูกพืช
แบบแนวตั้ง ในการเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศได้
1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะเชิงลึกที่พร้อม
ต่อการดาเนินธุรกิจการปลูกพืชแนวตั้ง
2. เพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชแนวตั้งพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1. จานวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ มีทักษะเชิงลึกที่พร้อมต่อการ
ดาเนินธุรกิจการปลูกพืชแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 ราย
2. จานวนแบบแผนจาลองธุรกิจ (Business model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ จ ากการทดลองปลู ก พื ช แนวตั้ ง จริง ไม่ น้ อ ยกว่ า 15
ผลิตภัณฑ์
จังหวัดเชียงใหม่
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หัวข้อ
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รับ สมัครผู้ ป ระกอบการรุ่นใหม่ห รือเกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 60 ราย และ
คัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 30 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้งที่พร้อมสาหรับการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาทักษะเชิงลึก (Deep learning) ด้านการปลูกพืช
แนวตั้ง (Vertical farming) ความรู้ด้านดิจิตัลธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Digital
Agro business) ทดลองปลูกพืชจริงและการทดสอบตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้ งทั ศ นคติ ในการพั ฒ นาตนเองและธุรกิ จ และความรู้อื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ งให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย
ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเชิ งลึ ก เฉพาะรายเพื่ อ พั ฒ นาแผนจ าลองธุ รกิ จ (Business
model) ไม่น้อยกว่า 30 แผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการทดลองปลูกพืช
แนวตั้งจริง ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
แนวคิดการดาเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจ
และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการจานวน 1 ครั้งต่อวัน
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
3. หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่
4. อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 24,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 8,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 8,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 8,000,000 บาท
1. จานวนของผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
เชิงลึกที่พร้อมต่อการดาเนินธุรกิจการปลูกพืชแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 ราย
2. จานวนแบบแผนจาลองธุรกิจ (Business model) ที่ได้รับการพัฒนาจากองค์
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ จ ากการทดลองปลู ก พื ช แนวตั้ งจริ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 15
ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 80 ของจานวนผู้ ป ระกอบการรุ่น ใหม่ห รือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ ได้ รับ การ
พัฒนามีรายได้หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

๑
แบบ จ.1-1
Project Brief รายโครงการ)
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้ BCG Model สาหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
2. ชื่อแผนงาน
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. แนวทางการพัฒนา
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น
4. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลได้ ก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
โดยหนึ่ งในประเด็นสาคัญ คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน
เป็นภาคส่วนสาคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสามารถแข่งขัน
ได้บนเวทีโลกได้ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่
ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ มีการขับเคลื่อนไปด้วยนวัตกรรม
นอกจากนี้ รั ฐ บาลมี น โยบายสนั บ สนุ น การพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมให้ เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการดาเนินนโยบายตามแนวทางของ
รั ฐ บาล โดยก าหนดอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย 5 อุ ต สาหกรรม S-Curve ชุ ด แรก
เร่ งด่ ว นประกอบด้ ว ย อุ ตสาหกรรมอาหารแปรรูป , อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละ
ชิ้นส่วน, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และ
อุต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่อ งนุ่ งห่ ม เพื่ อ ให้ เกิ ดการขั บ เคลื่ อ นต่อ เนื่ อ งและเป็ น
รูปธรรมโดยเร็ว
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่สาคั ญ ทั้งนี้ธุรกิจ
อาหารในพื้นที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 4,000 กว่าล้านบาท ต่อปี จากตัวเลขของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ได้ประเมินผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ที่มีต่อธุรกิจ
ร้านอาหารในปี 2564 คาดว่ามูล ค่าธุรกิจร้านอาหารจะหดตัว 5.6 เปอร์เซ็นต์
ต่อเนื่องจากปีก่อน จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างงาน
กดดันให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น จนคาดว่าจะมีร้านอาหารขนาดกลาง
และขนาดเล็ ก ถึ ง 80 เปอร์เซ็ น ต์ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจนต้ อ งพึ่ งพาแหล่ ง เงิน ทุ น
หมุนเวียนภายนอก โดยเฉพาะร้านอาหารเต็มรูปแบบ ร้านอาหารหลายร้านจึงได้
เพิ่ ม รู ป แบบการขายโดยให้ บ ริ ก ารที่ ร้ า น ซื้ อ กลั บ บ้ า น ไดรฟ์ ท รู หรื อ เดลิ เวอรี
มีโครงสร้างต้นทุนที่ยืดหยุ่น แม้จะได้รับผลกระทบรายได้หดหาย แต่ยังม่ช่องทาง

๒
หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

รายละเอียด
สร้ า งรายได้ เพื่ อ น ามาหมุ น เวี ย นในกิ จ การ นอกจากนั้ น การปรั บ รู ป แบบของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ใช้ร้านอาหารขนาดเล็กเป็น Hub หรือจุดกระจายสินค้า
ส าหรั บ จั ดส่ งอาหารไปยังที่อ ยู่อาศัยบริเวณใกล้ เคียง เพื่ อ รองรับ พฤติกรรมของ
ผู้บ ริโภคที่หั นมาซื้ออาหารแบบนากลั บ ก็ทาให้ร้านอาหารเล็ กๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้งในกลุ่มสินค้าอาหารแบบส่งถึงบ้าน
เพิ่ ม มากขึ้ น และภาคอุ ต สาหกรรมอาหารก็ เช่ น กั น มี การใช้บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
พลาสติกยืดหยุ่นสูงเพิ่มมากขึ้น ทาให้มูลค่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ
40,000 - 50,000 ล้านบาท จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้ BCG
Model สาหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 (Green Packaging for Cafe and Restaurant Business) เพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ป ระกอบการภาคบริการร้านอาหารได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด -19
ต่อไป
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการและธุรกิจร้านอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2. เพื่อยกระดับบรรจุภัณ ฑ์ ผู้ประกอบการและธุรกิจร้านอาหารให้ สอดคล้ องกับ
ความต้องการตลาดเป้าหมาย
3. เพื่อยกระดับผู้ประกอบการและธุรกิจร้านอาหารให้มีศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคในตลาดสากล
4. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสาหรับอุตสาหกรรมร้านอาหาร
บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างรายได้หรือมูลค่าในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
จังหวัดเชียงใหม่
จัดทาและนาเสนอแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) พร้อมกับนาเสนอแผนการ
ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่ และรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
ศึกษาศักยภาพและความต้องการของผู้ประกอบการและธุรกิจร้านอาหาร เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่ได้รับจาก โควิด-19 ภายของธุรกิจร้านอาหาร และรวบรวมข้อมูลด้าน
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ BCG MODEL เพื่อตอบสนองต่อตลาด
โดยจัดการประชุม หรือสัมมนา เพื่อจัดเก็บข้อมูล ของผู้ประกอบการที่และธุรกิจ
ร้านอาหาร จานวนไม่น้อยกว่า 120 ราย

๓
หัวข้อ
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6

8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้ BCG Modelที่เป็น
มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมส าหรับ ผู้ ประการและธุรกิจร้านอาหาร และการสร้าง story
telling เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงจัดการอบรมใน
ด้านการเพิ่มช่องทางทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่ มลู กค้าเป้าหมาย โดยมีจานวน
ชั่วโมงฝึกอบรมรวมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการให้คาปรึกษาเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้ประกอบการและธุรกิจร้านอาหารพร้อมกับผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้ BCG MODEL จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
สร้างโอกาสทางการตลาดด้วยการนาเสนอสิ นค้าและรับฟังความคิดเห็นสาหรับการ
ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ทั้ ง รู ป แบบออฟไลน์ แ ละออนไลน์ จากนั ก ลงทุ น /นั ก การตลาด/
ผู้ เชี่ ย วชาญภาครั ฐ และเอกชน/ลู ก ค้ ากลุ่ ม เป้ า หมาย และการจั บ คู่ ท างธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องทางกับร้านอาหาร (อย่างน้อย 1 ครั้ง 3 วัน)
ติดตามประเมินผล
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
5,000,000 บาท
1. ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้และแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้ BCG
Model สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไม่น้อยกว่า 120 ราย
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีบรรจุภัณฑ์ต้นแบบภายใต้
BCG Model ไม่น้อยกว่า 50 ราย
1. สามารถเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น
2. เพิ่มการจ้างงาน และสร้างมูลค่าจากการจ้างงานไม่น้อยกว่า 132 ล้านบาท
ภายใน 5 ปี

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมการตลาดอาหารแห่งอนาคต (F4 Project : Feature Food
Fair and Festival)
2. ชื่อแผนงาน
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. แนวทางการพัฒนา
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น
4. หลักการและเหตุผล
นั บ ตั้ งแต่ ต้ น ปี ๒๕๖๓ ที่ เกิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั่วโลกเป็นวง
กว้าง ถือเป็นวิกฤตที่ไม่เหมือนวิกฤตใดในอดีต โดยมีรูปแบบของการเกิดที่ต่างจาก
วิ ก ฤตอื่ น ในอดี ต เริ่ ม ต้ น จากการแพร่ ร ะบาดอย่ า งรวดเร็ ว ของ COVID-19
กลายเป็นมหาวิกฤตทางสาธารณสุขโลก ภาครัฐในหลายประเทศต้องใช้มาตรการล็อก
ดาวน์ ครั้งใหญ่ (Great Lockdown) เพื่อจากัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตของผู้ คนและท าให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
หยุ ด ชะงั ก พร้ อ มกั น (Global Simultaneous Shocks) กิ จ กรรมการผลิ ต ที่
หยุดชะงักพร้อมกับรายได้และกาลังซื้อที่ลดลงรุนแรงทาให้ลุกลามเป็นวิกฤตทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัว
ได้ดี
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยเป็ น ประเทศผู้ ส่ ง ออกอาหารอั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารจึงมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภายใต้กลไกความร่วมมือในรูปแบบ
สามประสาน (Triple Helix Model) ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา จึงมีความสาคัญยิ่งในการเปลี่ยนจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ทั่วไป สู่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม หรือกล่าวได้ว่ามุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้นเอง โดยในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยี
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนในประเทศใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และที่สาคัญประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ดังนั้นทิศทางของนวัตกรรมอาหารจึง
เน้นทางด้านอาหารฟังก์ชัน อาหารเพื่อสุขภาพ การใช้สารปรุงแต่งอาหารหรือสาร
สกั ด ทางโภชนาการเพื่ อ ผลิ ต อาหารคุ ณ ภาพสู ง รวมไปถึ งบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร
การตรวจสอบย้อนกลั บ ความปลอดภัยอาหาร และเทคโนโลยีการเก็บรักษาและ
การขนส่งอาหาร

๒
หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5

รายละเอียด
จากศักยภาพของภาคเหนือที่มีจุดแข็งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ของ
ประเทศ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทาให้หลายจังหวัดใน
ภาคเหนื อ โดยเฉพาะจังหวัด เชีย งใหม่ กลายเป็ น แหล่ งผลิ ตและแปรรูป สิ น ค้ า
เกษตร สร้างรายได้ต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภาคการผลิต ธุรกิจ
เกษตรอุ ต สาหกรรม และอาหาร ตลอดจนอุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระบบ
ขณะเดียวกันภายใต้กรอบนโยบายหลักของรัฐบาลต้องการพัฒนา และขับเคลื่อน
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว
และได้จัดโครงการส่งเสริมการตลาดอาหารแห่งอนาคต (F4 Project : Feature
Food Fair and Festival) ขึ้ น เพื่ อ เป็ น จุ ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ าให้ กั บ ลู ก ค้ า หรื อ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในภาคเหนือ รวมถึงศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
ธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจที่มีการบริหารจัดการเชื่อมโยงตลาดแบบครบวงจร
เป็น การนาผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแลการพัฒ นาของหน่วยงานมาสร้าง
โอกาสทางการตลาดที่ควรดาเนินการอย่างสม่าเสมอและการบูรณาการส่งเสริม
การตลาดร่ว มกันนั้น จะช่วยส่ งเสริมการพัฒ นาศักยภาพของผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเชียงใหม่ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลกของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย
1. เพื่อพัฒ นาศักยภาพทางการตลาดของผลิ ตภัณ ฑ์อาหารให้ สามารถขยายผล
สู่เชิงพาณิชย์
2. เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ ประกอบการ SMEs และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่
จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
ไม่น้อยกว่า 100 กิจการ
จังหวัดเชียงใหม่
วางแผนการดาเนินงานกิจกรรมทั้งโครงการ ในการส่งเสริมการตลาดและสร้าง
โอกาสทางการตลาด
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในการแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาด
แก่วิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จานวน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ออกแบบและจัดทาสื่อสิ่ งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิ ตภัณ ฑ์และ/หรือ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
จัดกิจกรรม Business Matching โดยประสานงานผู้ ซื้อ/ผู้ ขาย (Business to
Business / Business to Customer) โดยในงานมี ก ารน าเสนอทั้ ง แบบ

๓
หัวข้อ
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7

8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
Presentation หรือแบบ Exclusive Negotiation ไปยังตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาด และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดโดย
ผ่านช่องทางการตลาด Online
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดภายในประเทศ เพื่อ
ร่ ว มซื้ อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ และผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การเจรจาธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ างช่ อ งทาง
การตลาดให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในงานแสดงสินค้าหรือสถานที่ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100 กิจการ จานวน 1 ครั้ง
เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
การทดสอบตลาดและแสดงสินค้า
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
4. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6,000,000 บาท
1. จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมในการแสดงสินค้าเพื่อทดสอบ
ตลาดแก่วิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จานวน ไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมง
2. ออกแบบและจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และ/หรือ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จานวน ไม่น้อยกว่า 100 กิจการ
3. จัดกิจกรรม Business Matching โดยประสานงานผู้ซื้อ/ผู้ขาย (Business to
Business / Business to Customer) โดยในงานมีการนาเสนอทั้งแบบ
Presentation หรือแบบ Exclusive Negotiation ไปยังตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2๐ ราย
4. จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาด และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
โดยผ่านช่องทางการตลาด Online ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง จานวน 1 ครั้ง
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดภายในประเทศ
เพื่อร่วมซื้อขายผลิตภัณฑ์ และผลักดันให้เกิดการเจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างช่องทาง
การตลาดให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในงานแสดงสินค้าหรือ
สถานที่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 100 กิจการ จานวน 1 ครั้ง
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕

๔
หัวข้อ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
ร้อยละ 70 ของจานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒ นามีรายได้ห รือมูล ค่า
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการ Chiang Mai Coffee Festival เทศกาลกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยศักยภาพที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นน้าและมีสภาพภูมิอากาศดี บางพืนที่มี
ความสูงกว่าระดับน้าทะเลมากกว่า 1,000 เมตร เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
จ้านวนมาก ได้หันมาปลูกกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่มากขึน ซึ่งการปลูกกาแฟภายใต้ร่ม
เงาต้นไม้ถือว่าเป็นการลดปัญหาเรื่องพืนที่ปลูก และยังเป็นเป็นการลดปัญหาการ
บุกรุกแผ้วถางพืนที่ป่า ลดปัญหาการเผาอันเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควัน
เช่น ดอยขุนต๊ะ อ.จอมทอง ขุนช่างเคียน ต้าบลเทพเสด็จ อ้าเภอดอยสะเก็ด เป็น
ต้น ประกอบกับมูลนิธิโครงการหลวงมีพืนที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิก้าใน
ศูนย์พัฒ นาโครงการหลวง 24 ศูนย์ รวมทังหมด 9,491 ไร่ เกษตรกร 2,602
ราย จ้าหน่ายผลผลิตผ่านโครงการหลวงปีละประมาณ 400-500 ตันกาแฟกะลา
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพืนที่สูงได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันใน
เขตจั งหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจร้านกาแฟอยู่เป็นจ้านวนมาก ซึ่งเป็นช่องทางขยาย
โอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้เป็นอย่างดี ดังนันเพื่อเป็น
การส่งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรมกาแฟ ให้ส ามารถแข่งขันได้ในกลุ่มอาเซียน
อัน เป็ น การสร้างเครือข่ายทางการค้า การตลาด ที่จะสร้างความโดดเด่ น และ
ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปกาแฟอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
จึงเล็ งเห็ นว่า การส่ งเสริม ผลั กดัน ให้ เกิดงานแสดงศักยภาพ Chiang Mai
Coffee Fest 2023 อย่างต่อเนื่อง จะช่วยยกระดับพัฒ นาคุณ ภาพกาแฟอารา
บิก้าจั งหวัดเชียงใหม่สู่ส ากล เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มเกษตรกรผู้ ผลิ ต
กาแฟ รวมถึงผู้ ประกอบการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทังระบบอันจะท้าให้เกิดการ
พัฒ นากระบวนการผลิตเชิงคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของตลาดใน
ประเทศและต่ า งประเทศ พร้ อ มทั งการส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาดเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ซึ่งจะท้าให้ธุรกิจกาแฟ ในจังหวัดเชียงใหม่เติบโตได้อย่างยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมกาแฟ ตังแต่ระดับต้นทาง กลางทาง
ปลายทาง
(2) เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการสถาบันการศึกษา
หน่ ว ยงานทั งภาครั ฐ และเอกชน ที่ จ ะมาบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

รายละเอียด
(3) เพื่อยกระดับผลผลิตกาแฟเชียงใหม่ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค
ทังในและต่างประเทศ
(4) ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การผลิ ต กาแฟอิ น ทรี ย์ ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ลดการบุกรุกท้าลายป่าลดปัญหาหมอกควัน
(5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(1) เกิดองค์ความรู้ที่ช่วยยกระดับ ต่อยอดการท้าธุรกิจกาแฟ จ้านวน 1 ครัง มี
ผู้เข้าร่วม 250 คน
(2) เกิดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการ
ด้ า นอุ ต สาหกรรมกาแฟ และที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตั งแต่ ร ะดั บ ต้ น ทาง กลางทาง
ปลายทาง ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวนอย่างน้อย 2 ครัง
(ในระดับจังหวัด 1 ครัง จ้านวน 200 บูธ และระดับประเทศ 1 ครัง จ้านวน
20 บูธ)
(3) เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ กาแฟ และที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 30 ราย
(4) มียอดขาย ยอดสั่งซือเพิ่มขึนร้อยละ 10
(5) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
จังหวัดเชียงใหม่
จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพร้อมทังให้ความรู้ในรูปแบบเสวนา หรือ สัมมนา หัวข้อ
กาแฟและที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 1 วัน ณ โรงแรมในอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี
กิจ กรรมการจัด บู ธ แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟ จากผู้ ป ระกอบการบริเวณด้ านหน้ า
ห้องสัมมนา มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 250 คน
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 2,114,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 422,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 422,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 422,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 422,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 422,800 บาท
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
จั ด กิ จ กรรมพาสื่ อ มวลชน Influencer มาสั ม ผั ส เส้ น ทางกาแฟสุ ด พิ เศษของ
เชียงใหม่ (Coffee Route)
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 3,347,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 669,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 669,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 669,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 669,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 669,500 บาท

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินงาน
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
จั ด กิ จ กรรมโปรโมชั่ น ส่ ว นลดพิ เศษ 50 ร้า นกาแฟทั่ ว เชี ย งใหม่ ต ลอดสั ป ดาห์
(Coffee week)
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 3,737,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 747,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 747,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 747,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 747,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 747,500 บาท
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
จั ด งาน Chiang Mai Coffee Week แสดงศั ก ยภาพด้ า นมาตรฐานคุ ณ ภาพ
นวัตกรรม ของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมกาแฟ ตังแต่ระดับต้นทาง กลาง
ทาง ปลายทาง ที่ได้พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องทังระบบ
จ้ า นวนอย่ า งน้ อ ย 2 ครั ง (ในระดั บ จั ง หวั ด 1 ครั งจ้ า นวน 200 บู ธ และ
ระดับประเทศ 1 ครัง จ้านวน 20 บูธ)
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 37,037,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 7,407,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 7,407,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 7,407,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 7,407,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 7,407,500 บาท
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 46,236,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 9,247,300 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 9,247,300 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 9,247,300 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 9,247,300 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 9,247,300 บาท
(1) เกิดองค์ความรู้ที่ช่วยยกระดับ ต่อยอดการท้าธุรกิจกาแฟ จ้านวน 1 ครั ง
มีผู้เข้าร่วม 250 คน
(2) เกิดงานแสดงศักยภาพด้านมาตรฐานคุณภาพ นวัตกรรม ของผู้ประกอบการ

หัวข้อ

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
ด้ า นอุ ต สาหกรรมกาแฟ และที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตั งแต่ ร ะดั บ ต้ น ทาง กลางทาง
ปลายทาง ของผู้ ป ระกอบการในภาคเหนื อ จ้ า นวนอย่ า งน้ อย 2 ครั ง
(ในระดับจังหวัด 1 ครังจ้านวน 200 บูธ และระดับประเทศ 1 ครังจ้านวน
20 บูธ)
(3) เกิด การเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ กาแฟ ที่ เกี่ย วข้อ ง
ไม่น้อยกว่า 30 ราย
(4) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ร้ อ ยละ 70 ของจ้ า นวนผู้ ป ระกอบการมี ย อดขาย / ยอดการสั่ ง ซื อเพิ่ ม ขึ น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

๑
แบบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการ "เชียงใหม่ บลูมส์ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน" (Chiang Mai Blooms)
2. ชื่อแผนงาน
พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทาง
ได้ ประกอบกับการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยระลอกที่ 3 ในช่วงปี
พ.ศ. 2564 ทาให้คนไทยต้องอยู่บ้านเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการ
เยียวยาและฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวอาทิ สายการบิน โรงแรม บริษัทนาเที่ยว รถ
เช่า ให้ กลับมาฟื้นตัวและอยู่รอดได้ รัฐบาลจึงได้ตั้งเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง
จากการกระจายวัคซีนที่สามารถทาได้อย่างครอบคลุมตามแผนปฏิบัติงานในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2565
จากสถานการณ์ แ ละมาตราการฟื้ น ฟู ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จั งหวั ด
เชีย งใหม่ ในฐานะจั งหวัด ส าคั ญ ที่ เศรษฐกิจ ขับ เคลื่ อนด้ ว ยภาคการท่ องเที่ ย ว
การค้าและบริ การ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาใน
จังหวัดให้มากขึ้น จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ เนื่ อ งจากเป็ น เมื อ งที่ มี ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ง ดงาม
ศิลปกรรม วรรณคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาว
ล้านนา มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ท
และโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงเป็นจานวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ จนทาให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญ
ระดับโลก ซึ่งคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อน
ให้การท่องเที่ยวให้ใหม่กลับมาคึกคักได้โดยเร็ว
ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพดังกล่าวข้างต้นจึงมีแนวคิดในการจัด
กิจกรรม "เชียงใหม่ บลูมส์ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน" (Chiang Mai Blooms)
ซึ่ ง เป็ น การดึ ง เอาจุ ด เด่ น ของ "ดอกไม้ " เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นและยกระดั บ การ
ท่องเที่ยว จากที่ผ่านมาดอกไม้เป็นพืชที่ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสร้าง
ชื่ อ เสี ย งด้ านการท่ อ งเที่ ย วของจั งหวัด เชี ย งใหม่ เป็ น อย่ า งมาก การท่ อ งเที่ ย ว
เส้นทางดอกไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียง รองรับนักเดินทางนับแสนคน
ทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แนวคิดหลักของกิจกรรมในครั้งนี้คือ
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หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
การรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ ยวหรือกิจกรรมเกี่ยวเนื่องใดๆ ที่มี "ดอกไม้" เป็ น
องค์ป ระกอบส าคั ญ ทั้ งธุรกิจและบริการ ตั้งแต่ ที่พั ก อาหารการกิน กิจกรรม
สันทนาการเส้นทางท่องเที่ยว และสร้างเป็น “ปฏิทินเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ ”
ส่งเสริมให้เกิดแบรนด์การท่องเที่ยวที่เป็นที่จดจาของนักท่องเที่ยวและเกิดเข้ามา
เที่ ย วซ้ าในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี และส่ ง ผลต่ อ
เศรษฐกิจ และตัวเลขการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นตามไปด้วย
(๑) เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
(๒) เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ดอกไม้ " ซึ่ งเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ในจั งหวัดเชี ยงใหม่ เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนและยกระดับการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่
(๓) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการร่วมกันในการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ เชิงวัฒ นธรรม
เชิงธรรมชาติ และเชิงสุขภาพ
(๔) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของสถานที่
ท่องเที่ยว โรงแรม ผู้ประกอบการ ชุมชน ตลอดจนธุรกิจอื่นๆเกี่ยวเนื่อง
(๕) เพิ่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดเชิงวัฒนธรรม และสินทรัพย์ท้องถิ่น
โดยใช้ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์
(๖) เพื่อกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยว
(๗) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงานให้กับ
ผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
(๑) จัดกิจกรรมที่ผ ลักดันให้ ดอกไม้" ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นตัวขับเคลื่อนและยกระดับ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียง
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 8 กิจกรรม
(๒) มีชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธรรมชาติ เชิงสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน
(๓) มีผู้ร่วมงาน Chiang Mai Blooms ไม่น้อยกว่า 50,000 คน
(๔) มีนักท่องเที่ยว นักลงทุน เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจากปี
2565 ไม่น้อยกว่า 100,000 คน
(๕) เกิ ด รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงธรรมชาติ เชิ ง สร้ า งสรรค์ เพิ่ ม ขึ้ น
จากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 50
(๖) ผู้ ป ระกอบการภาคบริ ก าร การผลิ ต และชุ ม ชนในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
จังหวัดเชียงใหม่
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8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินงาน
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 1,573,000 บาท
งบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 1,573,000 บาท
สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
การจัดกิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 14,260,000 บาท
งบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 14,260,000 บาท
สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
การติดตามประเมินผล
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 167,000 บาท
งบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 167,000 บาท
สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่อ
อุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และ 2570
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 32,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 16,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 16,000,000 บาท
(๑) จัดกิจกรรมที่ผ ลักดันให้ ดอกไม้" ซึ่งเป็นพืช เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นตัวขับเคลื่อนและยกระดับ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียง
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 8 กิจกรรม
(๒) มีชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธรรมชาติ เชิงสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 ชุมชน
(๓) มีผู้ร่วมงาน Chiang Mai Blooms ไม่น้อยกว่า 50,000 คน
(๔) มีนักท่องเที่ยว นักลงทุน เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจากปี
2565 ไม่น้อยกว่า 100,000 คน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการเทศกาลล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน (Lanna Breeze Festival)
2. ชื่อแผนงาน
พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ
แพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 เนื่ องจากนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทย และชาวต่ างชาติ
ไม่สามารถเดินทางได้ ประกอบกับปัญหาฝุ่นควันรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง
เดือน เมษายน ของทุกปีจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 1 ของเมืองที่มีฝุ่นละอองมาก
ที่สุดในโลก ซึ่งปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
แล้ว ยังสร้างความกังวลแก่นักท่องเที่ยว ทาให้ขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
จากสถานการณ์และมาตราการฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น จังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะจังหวัดสาคัญที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยว การค้าและบริการ
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดให้มากขึ้น จังหวัด
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เนื่ อ งจากเป็ น เมื อ งที่ มี ภู มิ ทั ศ น์ ที่ งดงาม ศิ ล ปกรรม วรรณคดี วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรม และประเพณี มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา มีรูป แบบการท่องเที่ยว
ที่ ห ลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บู ติ ค รีส อร์ท และโฮมสเตย์ที่ มีชื่ อเสี ย งเป็ น
จานวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนทาให้
จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญระดับโลก ซึ่งคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่
จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวให้ใหม่กลับมาคึกคักได้
โดยเร็ว
ดังนั้นจึงเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพดังกล่าวข้างต้น จึงมีแนวคิดในการจัด
กิจ กรรม Chiang Mai Fresh Air & Fun Fair Festival ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นให้
ประชาชน และทุ ก ภาคส่ ว นเกิ ด การตระหนั ก ถึ งปั ญ หาสภาพอากาศในจั งหวั ด
เชียงใหม่ ร่วมกันรณรงค์ให้เกิดความรักษ์ป่า และรักษ์ธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสภาพ
อากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการเยียวยาและฟื้นฟูธุรกิจการ
ท่องเที่ยวอาทิ สายการบิน โรงแรม บริษัทนาเที่ยว รถเช่า แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ
ต่างๆ ให้ กลับมาฟื้นตัวและอยู่รอดได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ าว จะเป็นตัวส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงสุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างชื่อเสียง และ
ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
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รายละเอียด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (๑) เพื่อส่งเสริมให้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ การบูรณาการร่วมกันในการดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัด
(๒) เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เกิ ด การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสภาพอากาศในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ตลอดจนรณรงค์ ให้ เกิ ด ความรักษ์ ป่ า และรัก ษ์ ธ รรมชาติ แก้ไขปั ญ หาสภาพ
อากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์
(๓) เพื่อกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยว
(๔) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงานให้กับผู้คน
ในท้องถิ่น ตลอดจนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
(๕) เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (๑) มีเครือข่ายในการเชื่อมโยงความร่ว มมือ การบู รณาการร่วมกันในการดาเนิ น
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1 เครือข่าย
(๒) เกิดกิจ กรรม ที่ส ร้างพื้ นที่ หรือเวทีให้ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงความ
คิดเห็น นาเสนอข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้ตระหนักถึงปัญหาสภาพอากาศ
ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 3 กิจกรรม
(๓) มี ง านนิ ท รรศการ และกิ จ กรรมที่ ก ระตุ้ น ให้ เกิ ด การตระหนั ก รั ก ษ์ ป่ า และ
ธรรมชาติ เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน อย่างน้อย 4 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมและร่วมกิจกรรมไม้น้อยกว่า
3,000 คน
(๔) เกิ ด กิ จ กรรมการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า (Chiang Mai Fresh Air & Fun Fair)
จานวน 1 ครั้ง / 200 บูธ โดยมีผู้เข้ากิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50,000 คน
(๕) มีนั กท่องเที่ยว นักลงทุน เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจากปี
2565 ไม่น้อยกว่า 50,000 คน
7. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ประชาสัมพันธ์โครงการ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
ประชุมสัมมนา สร้างเครือข่าย และสร้างพื้นที่หรือเวทีในการอภิปราย เสวนา แสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนนาเสนอข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้ตระหนักถึงปัญหา
สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ (Forum & Networking) อย่างน้อย 3 กิจกรรม
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
จัดนิ ทรรศการ และกิจกรรมที่กระตุ้นให้ เกิดการตระหนั กรักษ์ป่ า และธรรมชาติ
เพื่ อให้ อากาศบริสุ ทธิ์ โดยมุ่งเน้นการบู รณาการมีส่ วนร่วมเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน
(Showcase & Exhibition) อย่างน้อย 4 ครั้ง
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้า (Expo)
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
ติดตามและประเมินผล
9. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
ททท.เชียงใหม่ / สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

๓
หัวข้อ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 30,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 15,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 15,000,000 บาท
(๑) มีเครือข่ายในการเชื่อมโยงความร่ว มมือ การบู รณาการร่วมกันในการดาเนิ น
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1 เครือข่าย
(๒) เกิดกิจ กรรม ที่ส ร้างพื้ นที่ หรือเวทีให้ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แสดงความ
คิดเห็น นาเสนอข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้ตระหนักถึงปัญหาสภาพอากาศ
ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 3 กิจกรรม
(๓) มี ง านนิ ท รรศการ และกิ จ กรรมที่ ก ระตุ้ น ให้ เกิ ด การตระหนั ก รั ก ษ์ ป่ า และ
ธรรมชาติ เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน อย่างน้อย 4 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมและร่วมกิจกรรมไม้น้อยกว่า
3,000 คน
(๔) เกิ ด กิ จ กรรมการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า (Chiang Mai Fresh Air & Fun Fair)
จานวน 1 ครั้ง / 200 บูธ โดยมีผู้เข้ากิจกรรมไม่น้อยกว่า 50,000 คน
(๕) มีนั กท่องเที่ยว นักลงทุน เดินทางมาท่อ งเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นจากปี
2565 ไม่น้อยกว่า 50,000 คน
(1) ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน Chiang Mai Fresh Air & Fun Fair
Festival มีความพึงพอใจและประทับใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
(2) ผู้ประกอบการภาคบริการ การผลิต และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
(3) เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสุขภาพเพิ่มขึ้น จากปี 2565 ร้อยละ 50

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า และบริ ก ารสุ ข ภาพในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์เชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่ลงทุนด้านการพัฒนาและเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้ า งสรรค์ ห ลัก ของประเทศอย่ า งยั่ งยืน (Chiang Mai Herb health &
Wellness Economic Creative)
2. ชื่อแผนงาน
พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือที่มีทุนทาง
สังคม วัฒนธรรมที่เป็นศักยภาพสาคัญของพื้นที่ เป็นพื้นที่อารยธรรมล้านนาที่
มีอัตลักษณ์โดดเด่น ทรงคุณค่า มีสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการหลากหลาย
ตลอดจนมีพื้นที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทากิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้าน Wellness จังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่ามีความพร้อม
และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ สร้างความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และ
ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้ เนื่องจากมีแหล่งการผลิต
สินค้า บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (ยา
สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่มสุขภาพ สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพ เครื่องแต่ง
กาย อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์การแพทย์สาหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ รวมถึง
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสุขภาพ (โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ครบวงจร นวดแผน
ไทย นวดสมุนไพร สปา) และธุรกิจโรงแรม บ้านพักคนชรา การบริการตรวจสอบ
มาตรฐาน แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ และระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนมี
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลากหลาย ที่ช่วยสนับสนุนด้านงานวิจัย พัฒ นา
ดังนั้ น การพั ฒ นาจังหวัดเชีย งใหม่ ด้าน Wellness ที่เน้น การสร้างสมดุล ของ
สุขภาพทั้งกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่เป็นสุข ให้ เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้ง
ในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในการผลิตสินค้า และบริการด้าน
Wellness จึงเป็นมิติสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative
LANNA) ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลก (Global Megatrends) ทาให้ประชาชนหันมาสนใจการดูแลสุขภาพ
เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาสุขภาพมากขึ้น

๒
หัวข้อ
รายละเอียด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (๑) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยในการเชื่ อ มโยงระหว่ า งผู้ ป ระกอบการ
สถาบั น การศึ ก ษา หน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ และเอกชน และที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อุตสาหกรรมสุขภาพ ที่จะมาบูรณาการความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
(๒) เพื่อพัฒนาแผนแม่บทด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ในส่วนการศึกษาสถานการณ์
และการออบแบบระบบให้ มีข้อมูลภาคอุตสาหกรรมสุ ขภาพที่เป็นไปตาม
สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ และแนวทางในการพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิจสุขภาพในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๓) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ให้ กั บ อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพให้ มี
คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม
(๔) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการสุขภาพในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เชียงใหม่ ให้ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้บริโภค และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
(๕) เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านสมุนไพรและ
การดูแลสุขภาพ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
(๖) เพื่อเตรียมความพร้อมให้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative LANNA) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (๑) มี เครือ ข่ ายในการเชื่ อ มโยงด้ า นอุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพจั งหวั ด เชี ย งใหม่ 1
เครือข่าย
(๒) มีแผนพัฒนาแผนแม่บทด้านเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสุขภาพในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 แผน
(๓) เกิ ด การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ พั ฒ นาศั ก ยภาพสถานประกอบการด้ า น
อุตสาหกรรมสุขภาพ (ทั้งการผลิต/การบริการ) โดยเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรมและงานวิจัย จานวนไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (1 กิจการ/1 เรื่อง)
(๔) เกิดการประชุมทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน
(๕) เกิดงานนิทรรศการและแสดงสินค้าและบริการอุตสาหกรรมสุขภาพ (Chiang
Mai Herb health & Wellness Economic Creative Expo) 1 ครั้ง / 200 บูธ
มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 50,000 คน
(๖) เกิดการเจรจา Matching ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 15 คู่
(๗) เกิดกิจกรรมสัญจร ที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ากับอุตสาหกรรม
สุขภาพ จานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน

๓
หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
9. หน่วยงานดาเนินงาน
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
จังหวัดเชียงใหม่
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ (กลุ่มอาหารและสินค้าเพื่อ
สุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ) ในจังหวัดเชียงใหม่
จัดทาแผนแม่บท (Master Plan) อุตสาหกรรมสุขภาพ (กลุ่มอาหารและสินค้า
เพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและ
แนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสุขภาพในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จั ด กิ จ กรรมการประชุ ม วิช าการด้ านอุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพ และการประกวด
ผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ และที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัญจรเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้ากับ
อุตสาหกรรมสุขภาพ
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาพเชื่อมโยง
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าและบริการอุตสาหกรรมสุขภาพ (Chiang Mai
Herb health & Wellness Economic Creative Expo) เพื่ อ แสดงศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 39,300,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 13,100,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 13,100,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 13,100,000 บาท
(๑) มี เครือ ข่ ายในการเชื่ อ มโยงด้ า นอุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพจั งหวั ด เชี ย งใหม่ 1
เครือข่าย
(๒) มี แ ผนพั ฒ นาแผนแม่ บ ทด้ านเศรษฐกิ จสุ ขภาพ เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่องมื อและ
แนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสุขภาพในมิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 แผน
(๓) เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสุขภาพ (ทั้งการผลิต / การบริการ) โดยเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรมและงานวิจัย จานวนไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (1 กิจการ/1 เรื่อง)
(๔) เกิดการประชุมทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน
(๕) เกิดงานนิทรรศการและแสดงสินค้าและบริการอุตสาหกรรมสุขภาพ (Chiang
Mai Herb health & Wellness Economic Creative Expo) 1 ครั้ง/200 บู ธ
มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 50,000 คน

๔
หัวข้อ

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
(๖) เกิดการเจรจา Matching ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 15 คู่
(๗) เกิดกิจกรรมสัญจร ที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ากับอุตสาหกรรม
สุขภาพ จานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน
(1) ร้อยละ 70 ของจานวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการและ
แสดงสินค้าและบริการอุตสาหกรรมสุขภาพ (Chiang Mai Herb health &
Wellness Economic Creative Expo) มียอดขาย / ยอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
(2) ร้อยละ 70 ของจานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ (ทั้งการ
ผลิ ต / การบริการ) โดยเชื่อ มโยงด้ว ยเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจั ย
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เช่น ยอดขายเพิ่มขึ้น / ลด
การสูญเสีย / ลดต้นทุน เป็นต้น
(3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชียงใหม่ (Chiang Mai Startup Driven Economy)
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
4. หลักการและเหตุผล
จากการที่รัฐบาลได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 –
2580) โดยหนึ่งในประเด็นสาคัญ คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่ งผู้ ป ระกอบการ SMEs และ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เป็ น ภาคส่ ว น
ที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะขับเคลื่อนขีดความสามารถให้ประเทศก้าว
ไปสู่จุดที่มุ่งหวังและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกได้อย่ างแท้จริง ประกอบกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้
ก าหนดให้ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และ SMEs เป้ าหมาย มุ่ ง เน้ น ในด้ า น
เพิ่ มผลิ ตภาพ (Productivity) การพัฒ นาและยกระดับความเป็นมาตรฐาน
(Standard) และเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า บริ ก าร โดยการประยุ ก ต์ ใช้ น วั ต กรรม
(Innovation) ผสมผสานกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไทยในเวทีโลก
ไทยตั้ ง เป้ า วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสู่ ศู น ย์ ก ลางสตาร์ ท อั พ
(Startup Hub) ของภู มิ ภ าคเอเชีย (Startup Thailand 2018, 2561)
อันจะนามาซึ่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด และดึงดูดสตาร์ทอัพ และนักลงทุน
จากต่ างประเทศเข้ า มาร่ว มลงทุ น อย่ างไรก็ ต าม การสร้ างผู้ ป ระกอบการ
นวัตกรรมในประเทศไทยยังถือเป็นกลไกการสนับสนุนใหม่ องค์ประกอบหลาย
ด้ านยั ง ไม่ เอื้ อ อ านวย อาทิ แหล่ งเงิน ทุ น ในการพั ฒ นาธุ รกิ จ งานวิ จั ย และ
เทคโนโลยี ที่ ส ามารถน าไปต่ อ ยอดเชิ ง ธุ ร กิ จ ยั ง มี น้ อ ย รวมถึ ง ระบบนิ เวศ
(Ecosystem) ที่ดีในการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นความท้ าทายที่
สาคัญที่จะพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ให้เอื้อต่อ
การเติ บ โตของสตาร์ท อั พ เพราะการเติ บ โตของธุร กิ จ ไม่ จ ากั ด อยู่ เพี ย งแค่
จ านวนของเงิน ทุ น แต่ เท่ า นั้ น หากแต่ ผู้ ป ระกอบการที่ มี แ นวคิ ด ที่ โ ดดเด่ น
ประกอบกั บ มี ค วามเข้ าใจในด้ านเทคโนโลยี ก็ ส ามารถสร้างธุ รกิ จ ที่ เติ บ โต
อย่างรวดเร็วได้ ดังนั้น แนวทางในการบ่มเพาะธุรกิจจึงต้องประเมินถึงความ

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
เหมาะสมและปั จจั ยแวดล้ อมที่ เอื้อ ต่อ การสร้างผู้ ป ระกอบการ เพื่ อให้ ก าร
บ่มเพาะฯ ประสบความสาเร็จ ซึ่งมีแนวทางในการบ่มเพาะ ได้แก่ กระบวนการ
เร่งความล้มเหลว (Accelerate Failure) และกระบวนการเร่งเพื่อความสาเร็จ
(Accelerate success) โดยการเข้าสู่กระบวนการทั้งสองข้างต้น จะช่วยให้
ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน ความเป็นไปได้ของธุรกิจ รวมถึงสร้างความ
แข็งแกร่งและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
การเพิ่ ม โอกาสและเร่ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการให้ ส ามารถ
ปรับ ตัว สู่ ธุรกิจใหม่ และการเร่งพั ฒ นาผู้ ประกอบการจากความร่ว มมือของ
หน่ วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาในการบูรณาการความร่ว มมือและบริห าร
จัดการ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนดาเนินการตาม
นโยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ เกี่ ย วกั บ ผู้ ป ระกอบการใหม่ ใ นเขตภาคเหนื อ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ประกอบการในภาคบริการจานวนมากที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงให้ธุรกิจปิดกิจการ ส่งผลต่อการจ้างงาน
และคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด และของภู มิ ภ าค โดยการสร้ า งกลไกในการผลั ก ดั น
Startup ในรู ป แบบใหม่ เน้ น พั ฒ นาศั ก ยภาพความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยการพัฒ นาแนวคิดธุรกิจ
ต่อ ยอดเพื่ อให้ เกิด การจัด ตั้ งธุรกิ จใหม่ (SMEs Spin-out) เพื่ อ เป็ น การเร่ง
พัฒนาหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและผลักดันให้เกิดการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spin-out)
โดยมี ธุ ร กิ จ เดิ ม เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง (Brotherhood) พร้ อ มทั้ ง เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถด้ า นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ส ตาร์ ท อั พ (Tech
Startups) เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการดาเนินงานและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการให้โดดเด่นมีคุณค่าและมูลค่า
สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Creative Industry) ซึ่ ง มี
ความสาคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ เพื่อผลักดันและพัฒนา
ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับประเทศ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นควรเสนอ “โครงการสร้างและพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการนวัตกรรมสู่ การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจเชี ยงใหม่ (Chiang Mai
Startup Driven Economy)”

๓
หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
1. เพื่อเร่งการเติบโตของ SMEs ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spinout) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups)
2. เพื่อดาเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการใหม่
ในเขตภาคเหนือ โดยการสร้างกลไกในการผลักดัน Startup ในรูปแบบใหม่
3. เพื่อสร้างโอกาสที่ทาให้เกิดการขยายการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ท
อัพ (Tech Startups) แบบก้าวกระโดด และร่วมลงทุนกับนักลงทุนขนาด
ใหญ่ (Venture Capital)
4. เพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1
1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทใหม่ (SpinOut) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups) ไม่น้อยกว่า 60 ราย
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเร่งการเติบโตของธุรกิจไม่น้อย
กว่า 20 กิจการ (แบ่งเป็นผู้ประกอบการ (Spin-Out) จากธุรกิจเดิม 10
กิจการ และผู้ประกอบการ (Startup) 10 กิจการ
3. ผู้ประกอบการได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาธุรกิ จในรูปแบบของ
โมเดลธุรกิจใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
4. ผู้ประกอบการได้พัฒ นาองค์ความรู้และจัดทาแผนธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า
20 กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2
1. จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒ นาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน
2. ผู้ ป ระกอบการมีความรู้และสามารถเขียนแบบจาลองธุรกิจ (Business
Model) ออกมาได้ไม่น้อยกว่า 30 แผน
จังหวัดเชียงใหม่
การเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง” (SMEs Spin-out to Tech
Startup)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 36,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 12,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 12,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 12,000,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๔
หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.1 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 12,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 4,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 4,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 4,000,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 48,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 16,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 16,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 16,000,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 1
1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spinout) ให้เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups) ไม่น้อยกว่า 60 ราย
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเร่งการเติบโตของธุรกิจไม่น้อย
กว่า 20 กิจการ (แบ่งเป็นผู้ประกอบการ (Spin-out) จากธุรกิจเดิม 10
กิจการ และผู้ประกอบการ (Startup) 10 กิจการ
3. ผู้ประกอบการได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของ
โมเดลธุรกิจใหม่ จานวนไม่น้อยกว่า 20 กิจการ
4. ผู้ประกอบการได้พัฒ นาองค์ความรู้และจัดทาแผนธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่า
20 กิจการ
กิจกรรมหลักที่ 2
1. จ านวนผู้ ที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งทั ก ษะเพื่ อ ก้ า วสู่
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน
2. ผู้ประกอบการมีความรู้และสามารถเขียนแบบจาลองธุรกิจ (Business
Model) ออกมาได้ไม่น้อยกว่า 30 แผน

๕
หัวข้อ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
กิจกรรมหลักที่ 1
1. ผู้ประกอบการที่จบหลักสูตรสามารถขยายธุรกิจได้ ร้อยละ 30
2. เกิดเงินลงทุ นในกิจการที่จัดตั้งหรือขยายกิจการ โดยเฉลี่ ยกิจการละ 1
ล้านบาท
3. เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกิจการละ 3 คน
กิจกรรมหลักที่ 2
ร้อยละ 30 ของจานวนผู้ที่ได้รับการพัฒ นาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
มีความพร้อม ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ

๑
แบบ จ.๑-๑
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพเพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ OTOP ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของ
พระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
๓. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น
๔. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลที่ได้กาหนดนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ของระบบเศรษฐกิจ ทาให้ระบบการบริหารและการจัดการในองค์การทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ถือเป็นกลไกสาคัญสาหรับการบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศ ต้องเร่ง
ตนเองเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการปรับตัว การเลือกกลยุทธ์และเครื่องมือ
ทางการบริหารด้านการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศที่กาลัง
เปลี่ ย นแปลง ภายใต้กรอบการพั ฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่ป รารถนาให้
ประชาชนคนไทยปรับ ตัวก้ าวทัน ความเปลี่ ยนแปลงของ “ประเทศไทย 4.0”
ยุคสมัยของการพัฒ นาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ ให้ เป็นส่วนสาคัญ ในการ
จัดการความรู้ของประเทศไทยให้ก้าวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคม ที่ขับเคลื่อน
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และสังคมแห่งนวัตกรรมทางการ
บริ ห าร (Innovative Administration) จึ งจ าเป็ น ต้ อ งเน้ น การพั ฒ นาให้ ชุ ม ชน
เข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจสมดุล และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสานักงานการพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มุ่งขับเคลื่อน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเอง
ได้ " ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง ได้ ผ่ า น
กระบวนการวิเคราะห์ ทาให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ จาก
สถานการณ์ ส ภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการ OTOP ชุ ม ชน
ท่ อ งเที่ ย ว รวมไปถึ งบุ ค ลากรทุ ก คนใช้ เป็ น กรอบทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ งาน โดย
สามารถกาหนดรูปแบบ นาไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ดั ง นั้ น ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยว
ชุมชน ในเรื่องการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ การดาเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย
ดั งกล่ าว จึ งได้ จั ด ท าโครงการ เสริ ม สร้ างศั ก ยภาพเพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยน้อม
นาศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP
ผู้ ป ระกอบการ OTOP และชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว ให้ มี ช่ อ งทางการตลาดเพิ่ ม ขึ้ น

๒
หัวข้อ

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๗. พื้นที่เป้าหมาย
๘. กิจกรรมหลัก
๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ

รายละเอียด
โดยเฉพาะช่องทางการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ ของผู้บริโภคในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน ให้มีการ
ปรับตัวรองรับ New Normal ซึ่งหมายถึง ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่ง
หมายถึ งรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิต อย่ างใหม่ ที่ แ ตกต่ างจากอดี ต โดยหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้า
กลางน้า และปลายน้า ทั้งในด้านกิจกรรมและงบประมาณ
1. เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท่องเที่ย วชุมชนให้ มีความรู้ในเรื่องการตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของ
พระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน (ให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง)
2. เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยว
ชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตลาดออนไลน์
3. เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถของผู้ ป ระกอบการ OTOP ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ มชนและ
ท่องเที่ยวชุมชนในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวเข้าสู่การตลาดออนไลน์
1. ผู้ป ระกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องท่องเที่ยวชุมชนได้รับการ
พัฒ นาความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในเรื่องของการตลาดออนไลน์ จานวน
500 ราย
2. ร้ อ ยละ 80 ของกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ได้ รับ การอบรมในโครงการฯ มี ช่ อ งทาง
การตลาดบนสื่ อออนไลน์ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ ง เช่น Facebook Fanpage/
Line Account official เพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 500 กลุ่ม ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
OTOP /ท่องเที่ยวชุมชน ทุกอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนาศาสตร์ของ
พระราชา สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 2,807,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 561,400 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จานวน 561,400 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 561,400 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จานวน 561,400 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 561,400 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ท่องเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 6,220,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 1,244,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จานวน 1,244,000 บาท

๓
หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
๘.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
๘.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
๙. หน่วยงานดาเนินการ
๑๐. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
๑๑. งบประมาณ

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 1,244,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จานวน 1,244,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 1,244,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาเทคนิคและทักษะด้านการตลาดออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 10,673,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 2,134,600 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จานวน 2,134,600 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 2,134,600 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จานวน 2,134,600 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 2,134,600 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
การติดตามและประเมินผลโครงการตลอดหลักสูตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 5,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 1,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จานวน 1,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 1,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จานวน 1,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 1,000,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดแสดงสินค้าและหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 18,600,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 3,720,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จานวน 3,720,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 3,720,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จานวน 3,720,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 3,720,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -2570
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 43,300,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 8,660,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จานวน 8,660,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 8,660,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จานวน 8,660,000 บาท

๔
หัวข้อ
๑๒. ผลผลิต (Output)

๑๓. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จานวน 8,660,000 บาท
1. มีผู้ประกอบการOTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ
การตลาดออนไลน์ โดยน้อมนาศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
(การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน)
2. ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดทางการตลาดของธุรกิจในด้านการตลาดออนไลน์
พร้อมปรับธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน
การท่องเที่ยวชุมชน (CBT) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดการจ้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชนในท้องถิ่น
3. ผู้ประกอบการมีช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และเพิ่มช่อง
ทางการจัดจาหน่าย
1. มีกลุ่มต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนด้าน
การตลาดออนไลน์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและพั ฒ นา
ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป
2. มีผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนสามารถนาการ
เรียนรู้กระบวนการการสร้างการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (facebook
fanpage/ Line Account official) ไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้งสร้างรายได้จากช่องทางการขายออนไลน์ด้วยตัว เองได้
อย่างยั่งยืน

๑
แบบ จ.๑-๑
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 4 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
๓. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
๔. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักดีทั่วโลก
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ
เป็น จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การบริการด้าน
สุขภาพ ทั้งการนวดไทยและการนวดสปา เป็นบริ การนวดเพื่อสุขภาพ มีการใช้
สมุ น ไพรไทยในการผ่ อนคลายร่างกายและจิต ใจ ซึ่ งนั กท่ อ งเที่ย วชาวไทยและ
ต่างประเทศนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการของไทยมีจุดเด่นด้านอัธยาศัย
และมารยาทในการให้ บริการ ในขณะที่ประเทศไทยยังมีข้อจากัดเรื่องการขาด
แคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ เกิดปัญหาการแย่งซื้อตัวบุคลากรที่มีความสามารถ
และความรู้ระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง และบุคลากรในสถาน
ประกอบการของไทยมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ จากั ด
ดังนั้น การสร้างแรงงานฝีมือด้านบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงควรได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้แรงงานได้รับการฝึกอบรมมีทักษะที่ได้มาตรฐาน
ในการให้บริการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ การให้บริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ผู้ให้บริการต้องมีทักษะ ด้านการนวด ด้านการบริการ ด้านการสื่อสาร
และความรู้ด้านสมุนไพรไทย แรงงานที่ให้บริการในปัจจุบันยังขาดทักษะที่จาเป็น
เหล่านี้มากน้อยแตกต่างกันไป การสร้างแรงงานเพื่อให้ เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานจะเป็นจุดเด่นที่ทาให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการมีความประทับใจ
ต้องการใช้บริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่แรงงานใหม่
และผู้ว่างงานเป็นจานวนมาก และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สามารถสนับ สนุนสร้างมูล ค่าการบริการด้านสุ ขภาพควบคู่กับ การส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวของประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาว
การบริการสุขภาพที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) การนวดไทย และ (2) การนวดสปา และเทคนิค
การนวดที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะมี เอกลั ก ษณ์ ที่ ส ามารถสร้างความประทั บ ใจให้ แ ก่
ผู้รับบริการ เช่น การนวดตอกเส้น การนวดหินร้อน เป็นต้น การใช้ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทยหรือเครื่องหอมในการให้บริการหรือมอบให้ผู้รับบริการเป็นที่ระลึก
ซึ่ ง จะสร้ า งความประทั บ ใจและเป็ น การกระตุ้ น การตลาดด้ ว ยอี ก ทางหนึ่ ง

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
การสื่อสารเพื่อให้การบริการได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าก็เป็นเรื่อง
จาเป็น ดังนั้น ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการให้บริการจึงมีความสาคัญ
กับธุรกิจด้านบริการสุขภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โซเชียล
มีเดีย การทาการตลาดออนไลน์ เป็นเรื่องที่จาเป็นในการประกอบอาชีพในยุคดิ
จิดัล เพื่อสร้างการดึงดูดผู้ใช้บริการ ดังนั้น ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ต้อง
ครอบคลุมทักษะทุกด้านเพื่อให้แรงงานที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาทักษะความรู้
ไปประกอบอาชีพได้ และให้บริการด้วยทักษะฝี มือที่มีคุณภาพ สร้างผลิตภัณ ฑ์
สมุ น ไพรไทยจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ เป็ น สิ น ค้ าและบริ ก าร สื่ อ สารด้ ว ย
ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิ ดั ล ซึ่งจะสามารถสร้างงานต่อเนื่องใน
ระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้ที่มั่นคง ดังนั้น ในโครงการการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานด้านการบริการสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจะประกอบด้วยหลักสูตรการ
ฝึกอบรมด้านบริการสุขภาพ 2 กลุ่ม คือ (1) การให้บริการด้านนวดไทย และ (2)
การให้บริการด้านนวดสปา โดยผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละกลุ่มจะได้รับการฝึกอบรม
จานวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. การให้ บริการด้ านนวดไทย ผู้ เข้ารับ การฝึ กจะได้รับ การฝึ กอบรม 6
หลักสูตร ประกอบด้วย (1) นวดไทยเพื่อสุขภาพ (2) การนวดตอกเส้น (3) การทา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ (4) ภาษาอังกฤษสาหรับอุ ตสาหกรรมบริการ
สุขภาพ (5) ภาษาจีนสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และ (6) เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
2. การให้ บริการด้านนวดสปา ผู้ เข้ารับการฝึ กจะได้รับ การฝึ กอบรม 6
หลักสูตร ประกอบด้วย (1) การนวดสวีดิช (2) การนวดหินร้อน (3) การทาเครื่อง
หอม (4) ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (5) ภาษาจีนสาหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และ (6) เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่ อ สร้ า งแรงงานให้ มี ทั ก ษะฝี มื อ ที่ มี ม าตรฐานรองรั บ การฟื้ น ตั ว ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
2. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่แรงงานใหม่และผู้ว่างงานให้มีทักษะความรู้ด้านบริการ
สุขภาพ สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืน
3. เพื่ อ รั ก ษาและพั ฒ นาต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ ท รงคุ ณ ค่ า และยั่ ง ยื น
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในจังหวัด
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถประกอบอาชีพได้ จานวน
200 คน
๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมในฐานะนายจ้างได้แรงงานที่มีคุณภาพ ร้อย
ละ 80 ของจานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนา
๗. พื้นทีเ่ ป้าหมาย
จังหวัดเชียงใหม่

๓
หัวข้อ
๘. กิจกรรมหลัก
๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ

รายละเอียด

การฝึกอบรม
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 22,401,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,480,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,480,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,480,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 4,480,200 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,480,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ
1) สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
3) สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
4) สานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
6) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
7) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
8) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
9) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
10) สมาคมไทยล้านนาสปา
11) สมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่
12) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒ ติดตามการมีงานทาหลังจบการฝึกอบรม
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 612,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 12๒,5๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 12๒,5๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 12๒,5๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 12๒,5๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 12๒,5๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ
1) สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
๙. หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ระยะเวลาในการดาเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570
โครงการ
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 23,013,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,602,700 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,602,700 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,602,700 บาท

๔
หัวข้อ

รายละเอียด
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 4,602,700 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,602,700 บาท
๑๒. ผลผลิต (Output)
๑. แรงงานสามารถประกอบอาชีพด้านบริการสุขภาพได้
๒. ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจโรงแรมในฐานะนายจ้างได้แรงงาน
ที่มีคุณภาพ
๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการนวดไทยให้มีมูลค่าทางการตลาด
๑๓. ผลลัพธ์จากการดาเนิน ๑. เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ แรงงานงานมีรายได้ส่งผลให้ภาพรวม
โครงการ (Outcome)
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น ลดความเลื่อมล้าของรายได้ เพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
๒. เกิดผลทางสังคม แรงงานมีรายได้มั่นคงเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ครอบครัวมีความสุข ลดปัญหาทางสังคมของจังหวัดได้
3. เกิดผลทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการรักษาและพัฒนาทาให้
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญของจังหวัดมีความยั่งยืน

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการสร้างกาไรสู่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี (1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)
2. ชื่อแผนงาน
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
4. หลักการและเหตุผล
จากการที่ รัฐ บาลได้ กาหนดกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (2560 –
2580) โดยหนึ่งในประเด็นสาคัญ คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มที่รัฐบาลเล็งเห็นถึง
ความส าคัญ ที่จะเป็นแรงขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจของให้ ประเทศเติบ โตและสามารถ
แข่งขัน ได้ในเวทีโลกได้ ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
เพื่อยกขีดความสามารถของ SMEs โดยผนวกกับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้
องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ที่มีปัจจัยสาคัญด้านสภาพพื้นที่และสภาพภูมิ
สังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจาเป็นที่ต้องใช้ผลงานวิจัยที่ มีการทดลองและวิจัย
ในเชิงพื้ น ที่ ในการแก้ไขปัญ หานั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบและแนวทางการ
พั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาที่ ผ่ านมาของประเทศไทยนั้ น มี ก ารน าองค์ ค วามรู้ จ าก
งานวิจัยไปใช้น้อยมาก หรือไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ เนื่องจากปัญหาในด้าน
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ผู้ปฏิบัติ ปัจจุบันทุกภาคส่วนของธุรกิจไทย
กาลั งเผชิญ กับความท้าทายทั้งจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและจากการเปลี่ ยนแปลง
ภายนอก ซึ่ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ผลิ ต ภาพและความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ งานวิจัยหลายชิ้นและประสบการณ์จากหลายประเทศได้
แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นตัวช่วยที่สาคัญในการเพิ่มผลิตภาพ
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ แต่ยังไม่ได้รับประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันอย่างกว้างขวาง ทาให้สะท้อนถึงสองประเด็น
ความท้าทายทั้งในด้านอุปทานและอุปสงค์ คือ (1) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่
มีในปัจจุบันกับชุมชน (2) กระบวนการถ่ายทอดและส่งผ่านเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน

๒
หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

รายละเอียด
ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ที่ ส่ งผลให้ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม (SMEs) ในด้ านการผลิ ต สิ น ค้ า ด้ านการค้ า น าเข้ า ส่ งออก และ
ด้านการบริการต่างๆ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบ จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ “โครงการสร้ า งก าไรสู่ ชุ ม ชนด้ ว ยเทคโนโลยี
(1 ชุมชน 1 เทคโนโลยี)” เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีใน
ปัจจุบัน และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน
เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นาไปสู่การใช้
งานจริง
2. เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญ ญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ ชุมชนในพื้นที่จัง หวัด
เชีย งใหม่และก่อให้ เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของในท้องถิ่น และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
3. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและสร้ า งโอกาสทางการตลาดให้ แ ก่
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ให้สามารถเกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
นาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชนและ SMEs จานวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/
ชุมชน
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยทีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL7 ขึ้นไปมา
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการ จานวนไม่น้อยกว่า 30 ชุมชน (1
เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมทั้งเกิดแผนธุรกิจจานวนไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน อย่างน้อย 3 คู่ และเกิด
การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
จังหวัดเชียงใหม่
การวางแผนการดาเนินกิจกรรม/แผนประชาสัมพันธ์และรับสมัคร/การวางแผน
โครงสร้างหลักสูตรอบรม/จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการคัดเลือก
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 227,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 45,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 45,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 45,400 บาท

๓
หัวข้อ

รายละเอียด
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 45,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 45,400 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และรับสมัครผู้ประกอบการผู้ประกอบการในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (อย่างน้อย 50
งบประมาณ
กิจการ)
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 2,969,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 593,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 593,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 593,800 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 593,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 593,800 บาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 3
การพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การใช้งานใน
วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในชุมชน โดยมี
งบประมาณ
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50กิจการ/ชุมชน
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,652,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 330,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 330,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 330,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 330,400 บาท
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 330,400 บาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 4
จัดกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการเพื่อนาไปสู่แผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 3,062,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 612,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 612,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 612,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 612,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 612,500 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔
หัวข้อ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 5

รายละเอียด

การถ่ายทอดผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL 7 ขึ้นไปมา
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการในพื้นที่
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 31,600,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 6,320,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 6,320,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 6,320,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 6,320,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 6,320,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 6
การติดตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสทางการตลาดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ (Business Matching & Networking)
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 10,239,500 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,047,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,047,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,047,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,047,900 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,047,900 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 7
กิจกรรมติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการ
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 250,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 50,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 50,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
โครงการ

๕
หัวข้อ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 50,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 10,000,000 บาท
1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
นาไปสู่การใช้งานในวิสาหกิจชุมชนและ SMEs จานวนไม่น้อยกว่า 50 กิจการ/
ชุมชน
2. เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยทีมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี TRL7 ขึ้นไปมา
พั ฒ นาต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชุ ม ชน (1
เทคโนโลยี/1 ชุมชน) พร้อมทั้งเกิดแผนธุรกิจจานวนไม่น้อยกว่า 30 แผน
3. เกิดการจับ คู่ธุรกิจระหว่างผู้ ป ระกอบการและนักลงทุ น อย่างน้อ ย 3 คู่ และ
เกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)
1. เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาในชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการให้สามารถเพิ่มพูนกาไรจากการจัดจาหน่ายได้
2. สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่กิจการในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 3
ปี
3. สร้างการจ้างงาน/ รักษาการจ้างงาน 450 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา ที่ 4 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
4. หลักการและเหตุผล
บริบทและสังคมของประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเพิ่ม
มากขึ้น เกิดธุรกิจด้านสตาร์ทอัพ (Startup) มากมาย และธุรกิจสตาร์ทอัพสมัยใหม่
มั ก จะใช้ เ ทคโนโลยี เข้ า มาเสริ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น เทคโนโลยี ท างด้ า น Artificial
Intelligence ห รื อ AI ส ม อ งก ล ฝั งตั ว แ ล ะ Machine Learning ห รื อ ML
เทคโนโลยี เหล่ า นี้ จึ งอยู่ ใกล้ กั บ ตั ว เรามากขึ้ น ดั งนั้ น เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
เทคโนโลยี แ ละสมองกลแบบฝั งตั ว ในอนาคต ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งเร่ งสร้า ง
บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญในด้านเทคโนโลยีดังกล่าว โดยจาเป็นต้องปลูกฝัง
ตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อให้เกิดเป็นทักษะพื้นฐานติดตัวไปตลอด หรือสาหรับผู้ ที่
สนใจก็ส ามารถพัฒ นาจนกลายเป็ นนั กพั ฒ นาเทคโนโลยีได้เช่นกัน โดยสิ่ งที่ต้อ ง
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาคื อ ทั ก ษะการ Coding หรื อ การเขี ย นชุ ด ค าสั่ ง ทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งการให้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ดาเนินการตามจุดมุ่ งหมายของ
ผู้ เขี ย น ทั ก ษะทางด้ าน Coding จาเป็ น ต้ องใช้พื้ น ฐานความเข้าใจเชิ งการล าดั บ
เหตุการณ์และเชิงตรรกะ (ความเป็นเหตุและผล) เป็นสาคัญ หากสามารถจัดลาดับ
ความคิดของพื้นฐานดังกล่าวได้ ก็จะสามารถทาให้ การ Coding เป็นไปได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการ Coding ผ่ า นสื่ อ การสอน เครื่ อ งมื อ
โดยผู้ เชี่ ย วชาญ จะช่ ว ยพั ฒ นาบุ ค ลากรต้ น แบบ และสร้างเยาวชน รุ่น ใหม่ ให้ มี
พื้ น ฐานทางด้ า น Coding เพื่ อ ใช้ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ห รื อ เครื่ อ งมื อ ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการเรียน การประกอบอาชีพและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศไทยต่อไปได้ โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในเขตภาคเหนือซึ่งจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒ นาคนในทุก มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสั งคม สร้ าง การเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้ อ ม และมีภ าครัฐ ของประชาชนเพื่ อประชาชนและ ประโยชน์ ส่ ว นรวม
มีเป้าหมายให้ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่ม

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลกระทบ
จากการพัฒ นาอย่างเท่าเทียมกัน ด้านเศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสู ง
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุ ดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคม การผลิต การค้า การลงทุน ทาให้มีความอุดมสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง อาทิ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทาง
การเงิน และทุนอื่นๆ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยประเด็นเรื่อง
Digital Economy ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลหลายประเทศให้ความสนใจ เพื่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกว่า 80% ของประเทศที่เป็นสมาชิก OECD
หรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน Digital Economy
กันทั้งสิ้น ส่วนประเทศไทยนั้น ภาครัฐได้ประกาศแผน “Digital Thailand” โดย
มุ่งเน้นการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร เพื่อให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุค
“ไทยแลนด์ 4.0” หรือ “ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งการนาเอาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทนั้นจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและการบริการ
และอีกสิ่งที่สาคัญที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาค
สังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหาร จัดการเศรษฐกิจของ
ประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเด็น ปฏิ รูปเพื่ อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ และลดความ
เหลื่อมลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ างมี นั ย ส าคั ญ จานวน ๕ กิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย
๑) การสร้างเกษตรมูล ค่าสู ง ๒) การส่ งเสริมและพัฒ นาการรท่องเที่ยวคุภ าพสู ง
๓) การเพิ่มโอกาสองผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย ๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อ เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในการดา
เนินการดังกล่าวจะทาให้กาลังคนในระบบมีทักษะสอดคล้อง ตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นบุคลากร
ในภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่ม ขึ้น
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศได้ดียิ่งขึน้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดย
มีแนวทางการพั ฒ นาที่ มีความส าคัญ สู ง เพื่อ ยกระดั บการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรและ
อาหารเข้ าสู่ ร ะบบมาตรฐาน ให้ เศรษฐกิ จ ขยายตั ว เฉลี่ ย 5% ต่ อ ปี สร้า งความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 3% เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 59,460 บาท ต่อครัวเรือน

๓
หัวข้อ

รายละเอียด
นโยบายรัฐ บาล ประเทศไทย ๔.๐ หรือ Thailand Economy ๔.๐ ที่ มุ่ ง
ในการพัฒนา ประเทศ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนแบบ “ประชารัฐ” ที่มุ่งสร้าง
ความรวมมื อ ในทุ ก ภาคสวนเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นโครงสรางการผลติ ที่ เน้ น การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลคาสินคาและบริการ จากพลังการขับเคลื่อนในดาน
การสรางขีดความสามารถในการ แข่งขัน การมีสวนรวม และการจดั การสิ่งแวดล้อม
(Green) ภาคการเกษตรในยุคไทย
แผนพั ฒ นาของกลุ่ ม จังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 พ.ศ. 2561 – 2565
ซึ่ งประกอบด้ ว ย 4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ จ าแนกเป็ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
เศรษฐกิจ ด้ านสั งคม และด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่งมี ความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 เมื่ อ พิ จ ารณาจากตั ว ชี้ วัด ที่ ส าคั ญ พบว่า โครงสร้างเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของ
ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาค เกษตร ภาคการค้า ภาคท่องเที่ยว และอื่น ๆ
ตามล าดับ มี อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่ ม ขึ้นร้อยละ 6.10 โดย
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า มีอัตราการขยายตัว
โดยเน้ น ที่ ก ารกระตุ้ น ให้ อ ยากเรี ย นรู้ แ ละตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ ข อง
เทคโนโลยีดิจิทัลในหลักสูตรเชิงปฏิบัติการระยะเวลา 1 วันต่อหลักสูตร เนื้อหาการ
อบรมแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ช่วง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้ของนักเรียน
และเกิดความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดทั้งหลักสูตรทั้งระดับประถมและ
ระดับมัธยม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
กระตุ้นให้เกิด
ความสนใจ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลงมือปฏิบัติ

แข่งขัน

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การ Upskill Reskill ให้ นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่
เขตเมือง และเขตนอกเมืองพัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding,STEM และ IoT
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใน ก า ร เขี ย น เขี ย น โป ร แ ก ร ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่ อ ควบคุ ม อุ ป กรณ์ เซนเซอร์ พื้ น ฐาน ส าหรับ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันในท้องถิ่น
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ก ารควบคุ ม อุ ป กรณ์ เซนเซอร์ พื้ น ฐานจากตั ว อย่ า ง
อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในชี วิ ต ประจ าวั น ที่
หลากหลาย
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนด้าน Coding,STEM และ
IoT ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตเมือง และนอกเขตเมืองสามารถจัดการ
เรียนการสอนวิทยาการคานวณในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

๔
หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
1. มีการจัดอบรมเพื่อให้โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอย่างน้อย 200 ราย
2. มีจานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและรดับอาชีวะ ทั้งโรงเรียนของรัฐบาล
และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3,750 คน
3. นั กเรีย นที่ เข้าร่ว มการอบรมมาจากในเขตเมื องและนอกเมือ งคิด เป็ นร้อยละ
50:50
จังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมและยกระดับทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียน,นักศึกษา พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ (Upskill and Reskill )
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2568 จานวน 14,436,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,812,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,812,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,812,000 บาท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ
1. สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน)
3. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
1. หอการค้าจังหวัด
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3. ศูนย์ OSS สสว. ภาคเหนือ
4. สถาบันศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
เชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2568 จานวน 14,436,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,812,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,812,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,812,000 บาท
1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ไม่น้อยกว่า 10 สื่อ
2. รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ 1,000ราย
3. อบรมพื้นฐาน ผู้ประกอบการ จานวน โครงการ 200 ราย
4. พัฒนาหลักสูตร Coding, STEM และ IoT ในพื้นที่เชียงใหม่เพื่อ Upskill and
Reskillทางดิจิทัล
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียน นักศึกษา โครงการ 200ราย

๕
หัวข้อ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
1. ผู้นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการนาความรู้ทักษะ
ทางดิจิทัลต่อยอดในระดับดีมาก
2. นั กเรี ยน นั กศึกษา ที่ผ่ านการคัดเลื อกได้เพิ่ ม Upskill and Reskillทางดิจิทั ล
เพิ่มขึ้น
3. นั กเรียน นักศึกษา เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ล ดต้นทุนในการผลิ ตได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมและพัฒนากาลังคนและทักษะด้านดิจิทัลของคนผู้ประกอบการ
จังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
4. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก มิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและ ประโยชน์ส่วนรวม มีเป้าหมายให้ประเทศมีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ด้าน
เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
และเป็นจุดส้าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทังการคมนาคม การผลิต การค้า
การลงทุ น ท้ าให้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ในทุ น ที่ จ ะสามารถสร้างการพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่ อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน และทุนอื่นๆ ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยประเด็น เรื่อง Digital Economy ถือเป็น
นโยบายที่รัฐบาลหลายประเทศให้ ความสนใจ เพื่อการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยกว่า 80% ของประเทศที่เป็น สมาชิก OECD หรือกลุ่ มประเทศที่
พัฒ นาแล้ ว มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้าน Digital Economy กันทังสิน ส่ว น
ประเทศไทยนั น ภาครั ฐ ได้ ป ระกาศแผน “Digital Thailand” โดยมุ่ ง เน้ น การ
วางรากฐานด้านโครงสร้างพื นฐานและบุคลากร เพื่ อให้ ไทยก้าวเข้าสู่ ยุค “ไทย
แลนด์ 4.0” หรือ “ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งการน้าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามามีบทบาทนันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและการบริการและอีก
สิ่งที่ส้าคัญที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาค
สังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหาร จัดการเศรษฐกิจของ
ประเทศตามหลั ก แนวคิ ด การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพที่ มี บ ทบาทส้ า คั ญ ต่ อ การ
ขับเคลื่อน ประเด็นปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และ
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ลดความเหลื่อมลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผล
ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ จานวน ๕ กิ จ กรรม
ประกอบด้ ว ย ๑) การสร้ า งเกษตรมู ล ค่ า สู ง ๒) การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการร
ท่องเที่ยวคุภาพสูง ๓) การเพิ่มโอกาสองผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยในภู มิ ภ าค ๕) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนเพื่ อ เป็ น พลั งในการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ทั งนี ในการดาเนิ น การดั งกล่ า วจะทาให้ ก าลั งคนในระบบมี ทั ก ษะ
สอดคล้อง ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และได้รับ
การจ้ างงานเพิ่ ม มากขึ บุ ค ลากรใน ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่ อ งเที่ ย ว และ
ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศได้ดี
ยิ่งขึน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูง เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน ให้ เศรษฐกิจขยายตั ว เฉลี่ ย 5% ต่ อปี สร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่้ากว่า 3% เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 59,460 บาท ต่อครัวเรือน
นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย ๔.๐ หรือ Thailand Economy ๔.๐ ที่มุ่ง
ในการพัฒนา ประเทศ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนแบบ “ประชารัฐ” ที่มุ่งสร้าง
ความรวมมื อ ในทุ ก ภาคสวนเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นโครงสรางการผลติ ที่ เน้ น การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลคาสินคาและบริการ จากพลังการขับเคลื่อนใน
ดานการสรางขีดความสามารถในการ แข่งขัน การมีสวนรวม และการจดั การสิ่ง
แวดลอม (Green) ภาคการเกษตรในยุคไทย
แผนพัฒ นาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561 – 2565
ซึ่งประกอบด้ว ย 4 ประเด็น ยุท ธศาสตร์ จ้าแนกเป็ น ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ด้ าน
เศรษฐกิจ ด้านสั งคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งมี ความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 เมื่ อพิ จารณาจากตั วชี วัด ที่ ส้ าคัญ พบว่า โครงสร้างเศรษฐกิ จที่ ส้ าคัญ ของ
ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม ภาค เกษตร ภาคการค้า ภาคท่องเที่ยว และอื่น ๆ
ตามล้าดับ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึนร้อยละ 6.10 โดย
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า มีอัตราการขยายตัว
ดั ง นั นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ต้ อ งน้ า เอา
เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
มวลรวมของภาคเหนือให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันตังแต่ Knowledge Economy
หรือ เศรษฐกิจบนพืนฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมาย
ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ปั จ จุ บั นคนไท ยจ้ า น วนมากใช้ เ ท คโนโลยี Digital
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ทังการเล่น Facebook, Smartphone และ Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการ
ใช้ เ พื่ อ ความบั น เทิ ง และไม่ ไ ด้ ถู ก น้ า ใช้ ใ นด้ า นการท้ า งานมากนั ก ดั ง นั น
การเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับ
ทุ ก ภาคส่ ว นนั นเป็ น สิ่ งส้ า คั ญ ทั งภาคธุ รกิ จ การศึ ก ษา ราชการ เกษตรกรรม
การท่องเที่ยว การขนส่ง และการท้าอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้า
สู่ Digital Economy โดยเนhนการปฎิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากในปัจจุบันเมื่อสังคมไทยมีความตระหนัก
ด้าน Digital มากขึนการใช้ข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ก็มากขึนด้วย สังคมและธุรกิจก็
จะเข้ า สู่ ก ารเป็ น Digital Economy และเศรษฐกิ จ ของสั ง คมไทยจะก้ า วเข้ า สู่
Real-Time Economy
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความความรู้และความพร้อมสู่สังคมยุค
ดิจิทัล ด้วยทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาเพื่อ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
3. เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการดิ จิ ทั ล และสามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value-added) ให้กับสินค้าและบริการ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. อบรมสร้างความรู้ ค วามเข้ า ใจพื นฐานเกี่ ย วกั บ สั งคมดิ จิ ทั ล ผู้ ป ระกอบการ
จ้านวน 1,000 ราย
2. หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ Digital Economy 10 หัวข้อ
3. คั ด เลื อ กผู้ ป ระกอบการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารด้ า น Digital
Economy จ้านวน 200 รายค่าเป้าหมาย
4. ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ลดต้นทุนในการผลิตได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
7. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 – 2569 จ้านวน 7,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 2,500,000 บาท
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจพืนฐานเกี่ยวกับสังคมดิจิทัล ผู้ประกอบการ
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 – 2569 จ้านวน 7,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 2,500,000 บาท
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8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

8.4 กิจกรรมหลักที่ 4

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5

9. หน่วยงานดาเนินการ

10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
อบรมเชิงปฎิบัติการด้านDigital Economy จ้านวนผู้ประกอบการ 200 ราย
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 – 2569 จ้านวน 12,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 4,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 4,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 4,000,000 บาท
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อออกสู่แพล็ตฟอร์มตลาดออนไลน์ ทังแพล็ตฟอร์มใน
ประเทศและต่างประเทศ
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 – 2569 จ้านวน 15,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 5,000,000 บาท
ติดตามประเมินผล
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 – 2569 จ้านวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 500,000 บาท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ
1. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ
2. ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน)
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินโครงการ
1. หอการค้าจังหวัด
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ศูนย์ OSS สสว. ภาคเหนือ
5. พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 – 2569 จ้านวน 43,500,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 14,500,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 14,500,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 14,500,000 บาท
1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ไม่น้อยกว่า 10 สื่อ
2. รับสมัครผู้ประกอบการ ร่วมโครงการ 1,000ราย
3. อบรมพืนฐาน ผู้ประกอบการ จ้านวน โครงการ 1,000ราย
4. พัฒนาหลักสูตร Digital Economy 10 หัวข้อ
5. อบรมเชิงปฎิบัตการ ผู้ประกอบการ โครงการ 200ราย

๕
หัวข้อ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
6. พัฒนาต่อยอดผ่านช่องตลาดออนไลน์ จ้านวน 50 ราย ผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
100 ผลิตภัณฑ์
1. ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการน้าความรู้ทักษะต่อ
ยอดในระดับดีมาก
2. ผู้ ป ระกอบการที่ ผ่ านการคั ด เลื อ กได้เพิ่ ม ช่อ งทางการจ้ าหน่ ายและมี รายได้
เพิ่มขึน
3. ผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ลดต้นทุนในการผลิตได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็ น การพั ฒ นาจั งหวั ด ประเด็ น ที่ 3 การยกระดั บ การค้ าการลงทุ น บนฐานเศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการสนับสนุนการเกิดธุรกิจใหม่มูลค่าสูง (Chiang Mai Tripple S
(Startup Sandbox Supporting)
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
4. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลได้ ก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งการพัฒ นาสั งคมผู้ ประกอบการ
(Entrepreneurial Society) เพื่อผู้ประกอบการทางธุรกิจที่พิจารณาโอกาสทาง
ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ (From
Enterpreneur to Technopreneur) การพัฒนาในแนวทางสาคัญดังกล่าวข้างต้น
จะสัมฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันรองรับอย่างเหมาะสม ทั้งการลงทุน พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตลอดห่วง
โซ่ มู ล ค่ า เพื่ อ ก้ า วข้ ามกั บ ดั ก จากผู้ ซื้ อ เทคโนโลยี ไปสู่ ก ารเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และขาย
เทคโนโลยีโดยเน้นการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ ความคิด และเทคโนโลยีต้นน้า สู่การพัฒ นาเทคโนโลยีต้นแบบ
และเพื่อวางรากฐานความเข้มข้นในการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ
นาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน รวมถึงการพัฒนาและวิจัยแบบ
วิ ศ วกรรม ย้ อ นกลั บ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ
อุตสาหกรรมอนาคตที่ยังต้องอาศัย เทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจ ฐานรากเพื่ อสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ให้ ส ามารถพึ่ งตนเอง
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันมีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่
นอกจากนี้นวัตกรรมยังเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกประเทศไทยที่มีนโยบาย ในการผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0
ซึ่งมุ้นเน้นการสร้างเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมใหม่ห รือที่เรียกว่า New S-Curve
รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างนักรบใหม่
(New Economic Warrior) หรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่จะเป็น
ตัวแปรที่ ส าคัญ ในการผลั กดันให้ เกิดรูป แบบธุรกิจใหม่ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากสตาร์ท
อัพเหล่านี้สามารถสร้างธุรกิจให้ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จะก่อให้เกิดการ

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
ลงทุน การจ้างงานการกระจายรายได้ และสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ดั ง นั้ น จึ ง เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ดั ง กล่ า วในการร่ ว มผลั ก ดั น การสร้ า ง
ผู้ประกอบการและเร่งส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้าน
ธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถต่อยอด
แนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ
ที่ช่วยผลั กดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโต
ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ป ระกอบการ (Entrepreneurship)
ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
2. เพื่อ ส่ งเสริมและพั ฒ นาวิส าหกิจเริ่มต้น ให้ มีความรู้ความสามารถพร้อมที่ จะ
ดาเนินธุรกิจในระดับสากลได้
3. เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดได้
4. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ มุ่ งเน้ น การยกระดั บ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรในธุ รกิ จด้ า น
เทคโนโลยีอย่างเป็นมาตรฐาน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ผู้ ป ระกอบการกลุ่ มศัก ยภาพที่ มีโอกาศในการเป็น วิส าหกิจเริ่ม ต้น ได้ รับ การ
พัฒนาองค์ความรู้ จานวน ๓๐ กิจการ
2. มีแพลตฟอร์มหลักสูตรการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น จานวน ๑ หลักสูตร
3. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
4. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจและสามารถ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จนก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ เชิ งพาณิ ช ย์ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๓๐ จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
7. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ธุรกิจ Tech Startup
งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 13,890,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,630,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,630,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,630,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ

๓
หัวข้อ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 13,890,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,630,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,630,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,630,000 บาท
1. ผู้ประกอบการกลุ่มศักยภาพที่มีโอกาศในการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ จานวน ๓๐ กิจการ
2. แพลตฟอร์มหลักสูตรการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น จานวน ๑ หลักสูตร
1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
2. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการเริ่มต้นธุรกิจและสามารถ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จนก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ เชิ ง พาณิ ช ย์ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๓๐ จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็ น การพั ฒ นาจั งหวั ด ประเด็ น ที่ 3 การยกระดั บ การค้ าการลงทุ น บนฐานเศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการยกระดับการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์มุ่งสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ด้วยทุน วัฒนธรรมเชื่อมโยงนวัตกรรม (Upskill TEIW
(เที่ยว) team to Great Value and Sustainable Chiang-MICE) TEIW :
Travel / Eco / Innovation / Worker
2. ชื่อแผนงาน
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ
3. แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจบนฐานนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา และอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีขีดความสามารถในการ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ระดับประเทศให้ก้าวไปสู่จุดหมาย
การเป็นอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลกได้นั้นจาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้อย่างต่อเนื่อ งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วในสภาพตลาดปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะในมิติของ Green MICE
และ Innovative MICE เพื่อให้เกิดจุดเด่นของพื้นที่ไมซ์ซิตี้ในการประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดและดึงดูดผู้ประกอบการให้มาจัดงานในพื้นที่ การพัฒนาไมซ์ซิตี้ของ
จังหวัดเชียงใหม่ให้ประสบผลสาเร็จนั้น จาเป็นต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
ผู้ประกอบการจัดงานไมซ์ในพื้นที่ รวมถึงต้องมีการสนับสนุนในการสร้างให้ เกิด
ความต้องการเข้ามาจัดงานและเข้าร่วมงานไมซ์ในพื้นที่ (Demand Side) จากผู้ที่
เกี่ย วข้ อง 3 ส่ ว น ได้แ ก่ เจ้าของจัดงานไมซ์ ตั ว แทนจัด งานไมซ์ และผู้ เข้าร่ว ม
งานไมซ์
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของ
ผู้ ป ระกอบการในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ในการจั ด งานไมซ์ ให้ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์
สอดคล้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยุคใหม่โดยเฉพาะในเรื่องนวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดงาน ความสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์พื้นที่อย่างชัดเจน และ
การบริหารจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังต้องทบทวนทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและกิจกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อจากนี้ไปให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดในยุคพฤติกรรมปกติใหม่ (New normal) ของทั้ง
ภาคธุรกิจและผู้บริโภคในตลาดโลก
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (๑) เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมไมซ์
ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้มีความพร้อมมุ่งสู่การสร้างมูลค่า
เพิ่มอย่างยั่งยืนด้วยทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๒
หัวข้อ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
9. หน่วยงานดาเนินงาน
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
(๒) เพื่อปรับแนวคิด และพัฒนารูปแบบกิจกรรมเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์แบบ New
Normal เพื่อเป็ นต้นแบบของนวัตกรรมการจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่และภาคเหนือ
(๓) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเส้นทาง
ไมซ์สร้างสรรค์แบบ New Normal
(๑) ผู้ ป ระกอบการภาคอุต สาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ พั ฒ นาศั กยภาพ
ยกระดั บ ภาคอุ ต สาหกรรมไมซ์ มุ่ งสู่ ก ารสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม อย่ างยั่ งยื น ด้ ว ยทุ น
วัฒนธรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 150 คน
(๒) เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไมซ์
มุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนด้วยทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 3 วัน
(๓) เกิดแพลตฟอร์ม รูปแบบการพัฒนากิจกรรมเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์แบบ New
Normal โดยนาทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม
จังหวัดเชียงใหม่
จั ดสั มมนาชี้ แจงรายละเอี ยดโครงการ พร้อ มทั้ งให้ อ งค์ ความรู้ป รับ แนวคิ ด ทิ ศ
ทางการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ในยุค New Normal
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถของบุคลากรอุตสาหกรรม
ไมซ์ในการจัดการไมซ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อรองรับวิถี New Normal โดยมุ่งสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนด้วยทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงนวัตกรรม
กิจกรรมการประกวด แข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไมซ์มุ่งสู่โอกาสใน
ระดับโลก โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนด้วยทุนวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
และนวัตกรรม
ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
สานักงานอุตสาหกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2568 – 2570
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 – 2570 จานวน 3,800,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,900,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,900,000 บาท
(๑) ผู้ ป ระกอบการภาคอุต สาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ พั ฒ นาศั กยภาพ
ยกระดั บ ภาคอุ ต สาหกรรมไมซ์ มุ่ งสู่ ก ารสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม อย่ างยั่ งยื น ด้ ว ยทุ น
วัฒนธรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 150 คน

๓
หัวข้อ

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
(๒) เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไมซ์มุ่ง
สู่ การสร้างมูล ค่าเพิ่ม อย่างยั่งยืน ด้ว ยทุน วัฒ นธรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จานวนไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร หลักสูตรละไม่น้อยกว่า 3 วัน
(๓) เกิดแพลตฟอร์ม รูปแบบการพัฒนากิจกรรมเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์แบบ New
Normal โดยนาทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม
(1) ร้อยละ 70 ของจานวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไมซ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ มีการนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนา
ต่อยอด สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้
(2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

๑
แบบ จ.๑-๑
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการยกระดับขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าศักยภาพกลุ่ม SMEs
และวิสาหกิจชุมชนผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
๒. ชื่อแผนงาน
การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
๓. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
๔. หลักการและเหตุผล
การค้าบนระบบออนไลน์กลายเป็นพรมแดนใหม่ทางการค้าที่เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงพื้นที่ตลาดที่ติดต่อตรงไปสู่
ผู้บริโภคปลายทางได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการค้าแบบ B๒C หรือ C๒C อันเป็น
ช่องทางที่มีต้นทุนต่่ากว่าช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม พรมแดนใหม่ทางการค้า
ผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวไม่เพียงแต่ท่าให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กสามารถเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าส่าหรับตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ อาทิ ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ที่เป็นโอกาสส่าหรับสินค้าคุณภาพจากประเทศไทยด้วยเหตุผลส่าคัญ
สองประการคื อ (๑) ประเทศจี น ประกาศให้ Cross Border E-commerce
(CBEC) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการส่งออกและน่าเข้าสินค้า
ระหว่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จึงท่าให้สินค้ากลุ่ม
อุป โภคบริโภคสามารถรุกเข้าสู่ตลาดจีนผ่ านช่องทางดังกล่ าวได้ง่ายขึ้นภายใต้
กฎระเบี ยบที่ผ่อนคลายกว่าช่องทางการน่าเข้าปกติ และได้ก่าหนดให้ เส้นทาง
R๓A เป็นด่านเฉพาะส่าหรับการน่าเข้าสินค้าผ่านแนวทาง CBEC จึงท่าให้สินค้า
ไทยเข้าสู่ จีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านช่องทางนี้ ด้วยกฎระเบียบที่ผ่อน
คลายกว่าการน่าเข้าปกติ (๒) ประเทศไทยเป็ นจุ ดหมายปลายทางส่ าคัญ ของ
นักท่องเที่ยวจีน ท่าให้สินค้าจ่านวนมากที่จ่าหน่ายในเมืองท่องเที่ยวส่าคัญเป็นที่
รู้จักและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวจีนผ่านถนนท่องเที่ย วสายส่าคัญต่าง ๆ
และจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสนใจอยู่ในสาม
กลุ่มใหญ่ คือ (๑) กลุ่มของทานเล่นและอาหารเสริม (๒) กลุ่มเครื่องส่าอางและ
บ่ารุงดูแลรักษาผิว (๓) กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรม ซึ่งทั้งสามกลุ่มถือเป็นสินค้า
ศักยภาพสูงของไทยที่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดประเทศจีนได้ และยังพบว่าการน่าเสนอ
สิน ค้าแก่ลู กค้าชาวจีน ควรใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออฟไลน์และ
ออนไลน์ โดยช่องทางออนไลน์ต้องใช้รูปแบบการขายบนแพลทฟอร์มพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการถ่ายทอดสด (Live) ในรูปแบบต่าง ๆ จึงจะสามารถ
ประสบความส่าเร็จเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตและจ่าหน่ายสินค้าหลายประเภทที่มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวจีน อาทิ สินค้าหัตถกรรมจากผ้าไหมและ
ฝ้าย อาหารและเครื่องดื่มเกษตรและสมุนไพรแปรรูป งานไม้และแกะสลัก ของใช้
ของตกแต่งเคหะ มีแหล่งจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากทั้ง ๒๕ อ่าเภอ ในจังหวัด
เชียงใหม่ กระจายอยู่ตามร้านค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน อย่างไรก็ตาม
พบว่าผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนบางราย มีการจ่าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกันแต่มีไม่มากนักและถือเป็นสัดส่วนปริมาณน้อยเมื่อ
เที ย บกั บ ปริ ม าณการค้ า หากสามารถส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนสามารถจ่าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น ก็จะช่วยให้
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการขยายมูลค่าการตลาด (ขยายฐานผู้บริโภค) ให้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนแล้ วยังจูงใจให้
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเกิดการแข่งขันในการพัฒนาสินค้าให้
มีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกเหนือจากนี้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ
การขอเครื่องหมาย อย. จากสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นสิ่งส่าคัญที่ควรจะ
ด่ า เนิ น การควบคู่ ไปพร้ อ มกั บ การวิ จั ย พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ ข อง
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพราะเครื่องหมาย
ดังกล่าวสามารถช่วยลดปัญหาการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลดปัญหาการ
เสี ย โอกาสในการใช้ เครื่อ งหมายการค้ าและชื่ อ สิ น ค้ าเดิ ม และลดปั ญ หาการ
สู ญ เสี ย อ่ านาจต่ อรองทางการค้ าในระยะยาว ซึ่ งเป็ นจุ ดบกพร่ องอย่ างยิ่ งของ
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน อย่างไรก็ดี กระบวนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า (Trademark) และเครื่องหมาย คุณภาพ อย. ในประเทศจีน
กับสินค้าบางประเภทมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ด้วยเรื่ องของภาษา ข้อระเบียบ
ปฏิบั ติ ต้นทุ นในการด่าเนินการ และระยะเวลาในการด่าเนิน การ ดังนั้ นทาง
คณะท่างานจึงมีความต้องการจะจัดเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการน่าสินค้า
ไปจ่าหน่ ายในระบบแพลทฟอร์มส่ าหรับการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (จีน) ให้
ความรู้ ปรับปรุงและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ของ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุม ชนในจังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสศึกษาและทดลองวิธีการค้าผ่ านช่องทาง Ecommerce ของประเทศจีน เช่ น การค้ าแบบ C๒C B๒C (CBEC) B๒B๒C
(CBEC) พร้อมกับสามารถด่าเนินการขอเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมาย อย.
ในประเทศจีนได้ส่าเร็จ
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ (๑) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
มีโอกาสศึกษาและทดลองวิธีการค้าผ่านช่องทาง E-commerce ของประเทศ
จีน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับระเบียบเรื่อง
Cross Border E-commerce (ระบบข้อมูล/ระบบการช่าระเงิน/ระบบการ
ขนส่งสินค้า) และเกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น

๓
หัวข้อ

รายละเอียด
(๒) เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ที่จ่าหน่ายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริม
และพัฒ นาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การเจรจาธุรกิจและการแสวงหา
ช่ อ งทางการตลาดด้ ว ยระบบพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ สร้า งมู ล ค่ าทาง
เศรษฐกิจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
(๓) เพื่ อให้ ผู้ ป ระกอบการ SMEs และวิส าหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
เครื่องหมายการค้า และ อย. ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งสามารถ
น่ าสิ น ค้ าดั งกล่ าวไปจั ดแสดงในงานแสดงสิ น ค้านานาชาติ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. ผู้ประกอบการได้รับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพที่สามารถ
เข้าสู่ ตลาดการค้าในรูปแบบของ Cross Border E-commerce ได้ จ่านวน
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ราย
๒. ผู้ประกอบการได้ศึกษาและทดลองวิธีการค้าแบบ B๒B๒C (CBEC) พร้อมทั้ง
ด่าเนินการยื่นขอจดทะเบี ยนเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนไม่น้อยกว่า
๓๐ ราย และเครื่องหมาย อย. ไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย
๓. เกิดมูลค่าการค้าจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ ไม่น้อยกว่ า ๘ ล้าน
บาท (เฉลี่ยปีละ ๒ ล้านบาท)
๗. พื้นที่เป้าหมาย
(๑) จังหวัดเชียงใหม่
(๒) เมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
๘. กิจกรรมหลัก
การพัฒนาและทดสอบการค้าออนไลน์บนระบบนิเวศ Offline to Online/Cross
Border E-Commerce
๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน ๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน ๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
กิจกรรมการค้าขายแบบ C๒C (CBEC)
งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน 1,30๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน 1,30๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔
หัวข้อ
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๔
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๕
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๖
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๗
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๘
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
กิจกรรมการค้าขายแบบ B๒B๒C (CBEC) และ ขอTrademark จีน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน 1,95๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน 1,950,๐๐๐ บาท
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมการค้าขายแบบ B๒B และ ขอเครื่องหมาย อย. จีน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมการทดสอบตลาดโดยใช้แพลทฟอร์มออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน 1,600,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน 1,600,๐๐๐ บาท
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์สินค้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน 1,26๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน 1,26๐,๐๐๐ บาท
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมดาเนินการจัดทา E-Catalog
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน 65๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน 65๐,๐๐๐ บาท
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมการนาสินค้าไปจัดแสดงในงานจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน 4,80๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน 4,80๐,๐๐๐ บาท
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕
หัวข้อ
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๙
งบประมาณ

รายละเอียด
กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ่านวน 1,630,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จ่านวน 1,63๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๙. หน่วยงานดาเนินการ
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ระยะเวลาในการดาเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 – ๒๕๖๙
โครงการ
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 – 2569 จ่านวน 46,580,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จ่านวน 23,290,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จ่านวน 23,290,000 บาท
๑๒. ผลผลิต (Output)
(๑) ผู้ประกอบการสามารถน่าสินค้าเข้าไปจ่าหน่ายผ่านช่องทาง CBEC จ่านวน
๒๕๐ ราย
(๒) เครื่องหมายการค้าจีน ๓๐ รายการ
(๓) เครื่องหมาย อย.จีน ๑๐ รายการ
(๔) มูลค่าการค้า (รายได้) ๘ ล้านบาท
๑๓. ผลลัพธ์จากการดาเนิน (๑) กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุน
โครงการ (Outcome)
(๒) ผู้ประกอบการได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท่าการค้า การส่งสินค้า
และการช่าระเงินภายใต้ระบบ CBEC
(๓) ขยายช่องทางการจ่าหน่ายสินค้า และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและ
เศรษฐกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑
แบบ จ.๑-๑
(Project Brief รายโครงการ)
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการจัดทาแพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai
E-Marketplace Platform)
๒. ชื่อแผนงาน
การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
๓. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
๔. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ทาให้
การเดิน ทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวลดลงเป็นจานวนมาก ซึ่งจากสถิติจานวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางเข้ ามาในจั งหวัด เชี ย งใหม่ เดื อ น มกราคม – ตุ ล าคม
ปี ๒๕๖๓ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า สถิติจานวนนักท่องเที่ยว
ที่เดิน ทางเข้ามานาจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม - ตุล าคม ๒๕๖๓ พบว่า
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๓๙๑,๑๒๐
คน และในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๔,๑๒๑,๐๙๓ คน ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๒ คิด
เป็นร้อยละ ๕๐.๘๙
จากกรณีที่นักท่องเที่ยวมีจานวนลดน้อยลง จึงทาให้ส่งผลให้รายได้ของ
ผู้ประกอบการลดน้อยลงเช่นกัน ซึ่งจากสถิติรายได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ในจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๓ (ล้านบาท) จากกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าปี ๒๕๖๓ มีรายได้จากนักท่อ งเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ จานวนทั้งสิ้น ๓๖,๐๖๕.๓ ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๒
ที่มีรายได้ทั้งสิ้น ๘๕,๑๕๑.๖ ล้านบาท โดยปี ๒๕๖๓ รายได้ลงลงคิดเป็นร้อยละ
๕๗.๖๕ โดยจาแนกได้เป็นรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทย ปี ๒๕๖๒ จานวนรายได้
ทั้งสิ้น ๔๙,๗๙๖.๙๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ มีรายได้จานวนทั้งสิ้น ๒๘,๗๘๒.๕๐
ล้ า นบาท ซึ่ ง ปี ๒๕๖๓ มี ร ายได้ ล ดลงคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๒.๒๐ รายได้ จ าก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี ๒๕๖๒ มีจานวนรายได้ทั้งสิ้น ๓๕,๓๕๔.๗๐ ล้าน
บาท และปี ๒๕๖๓ มีจานวนรายได้ทั้งสิ้น ๗,๒๘๒.๘๐ ล้านบาท ซึ่งปี ๒๕๖๓
มีรายได้ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๐
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น จั ง หวั ด ที่ พึ่ ง พิ ง ภาคบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วถึ ง ๖๕%
เกี่ยวข้องกับแรงงานและการจ้างงานมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ล่าสุด ได้มีการ
ประเมินว่าในช่วงไตรมาสแรกปี ๒๕๖๓ ภาคการท่องเที่ยวของเชียงใหม่สูญเสีย
รายได้ ไปแล้ ว ราว ๑๐,๖๕๐ ล้ า นบาท โรงแรมในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ มี ราว
๖๐,๐๐๐ ห้อง ต้องปิดกิจการชั่วคราว ไกด์ที่มีจานวนราว ๑๒,๐๐๐ คน ต้อง
ว่างงาน ธุรกิจสปาได้รายงานตัวเลขของการสูญเสียรายได้ราว ๑,๕๐๐ ล้านบาท

๒
หัวข้อ

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
และปางช้างที่มีกว่า ๙๐๐ เชือกในจังหวัดเชียงใหม่ รายได้หายไปราว ๓,๐๐๐๔,๐๐๐ ล้านบาท มีการประเมินว่าในปี ๒๕๖๓ มูลค่าจะลดลงไปมากกว่า ๙๐%
หรือประมาณ ๘-๙ หมื่นล้านบาท และด้านการเกษตรมีรายได้หมุนเวียน ๒๓%
หรือประมาณ ๕ หมื่นล้านบาท ในปี ๒๕๖๓ คาดว่ามีการลดลง ๕๐% คงเหลือ
เพียง ๒-๓ หมื่นล้านบาท ที่จะเกี่ยวข้องกับ ครัวเรือนเกษตรกรกว่า ๑๖๙,๙๓๒
ครัวเรือน หรือเกษตรกรกว่า ๒ แสนราย และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแบ่งเป็น
๒๑ ประเภท มี จ านวนทั้ งสิ้ น ๑,๕๗๑ แห่ ง โดยมี เงิน ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม
ทั้งหมด ๓๑,๔๑๓.๒๓ ล้านบาท และจานวนคนงานรวม ๔๐,๕๘๔ คน จะได้รับ
ผลกระทบรายได้ ล ดลงมากกว่ า ๔๐% จะมี เงิ น หมุ น เวี ย นเหลื อ ประมาณ
๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิม ๒ หมื่นล้านบาทต่อปี
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่าเชียงใหม่จะมีรายได้มวลรวมลดลงถึง
๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๓ หรือกว่าร้อยละ ๕๐ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการ
ฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ เชี ย งใหม่ ในทุ ก ด้ านในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในระยะ
เร่ งด่ ว นและกระตุ้ น การบริ โภคผ่ านพั ฒ นาดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ส่ ง เสริ ม และ
สนับ สนุ นให้ ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒ นาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ภายในประเทศในลั ก ษณะบู ร ณาการ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จึ งร่ว มกั บหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลั ยศิ ล ปะสื่ อ และเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลั ยเชี ยงใหม่ ด าเนิ น โครงการ ดิ จิทั ล แพลตฟอร์มจั งหวัด เชี ยงใหม่
(Chiang Mai E-Marketplace Platform) เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างช่องทาง
เครื อ ข่ ายระหว่างผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายอย่า งครบวงจร เพื่ อ ให้ เ กิ ด การซื้ อ ขายและ
กระตุ้นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ต่อไป
๑. เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ผ่ า นการช่ อ งทางดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ม ในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า
และอานวยความสะดวกด้านการค้า
๒. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทางด้ านการค้ า การลงทุ น การผลิ ต และการบริก ารในจั งหวั ด เชี ย งใหม่
รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
๓. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในการเตรีย มความพร้ อ มด้ านขี ด ความสามารถของ
ผู้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นของการแพร่ ร ะบาด
ควบคุมและสู่การสิ้นสุดในอนาคต
๔. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของธุรกิจขนาดเล็ก ลดการพึ่งพาพ่อค้าคน
กลาง
๑. ธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕๐
๒. มีดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบครบวงจร จานวน ๑ แพลตฟอร์ม
๓. มีนักท่องเที่ยว-ผู้ใช้ (User)/ผู้สนใจ เข้าใช้ Platform รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๕
แสนครั้ง หลังจากที่พัฒนาระบบเสร็จ

๓
หัวข้อ

๗. พื้นที่เป้าหมาย
๘. กิจกรรมหลัก
๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. หน่วยงานดาเนินการ
๑๐. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
๑๑. งบประมาณ

๑๒. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
๔. มีข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ไม่ต่ากว่า ๕ แสนบันทึก (Transection) ที่สามารถ
นาเป็นข้อมูล Big Data ในการวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นข้อมูลออนไลน์ใน
การวางแผนหรือป้องกันในเหตุการณ์ต่าง ๆ
๕. มีจานวนร้านค้าที่นาสินค้ามาขายหรือบริการ ลงมาใน platform ไม่ต่ากว่า
๑๐,๐๐๐ ราย
จังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมด้านการตลาด
การจัดทาแพลตฟอร์ม E-Commerce แบบบูรณาการครบวงจร
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดฝึกอบรมการใช้ แพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม E-Marketplace จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang
Mai E-Marketplace Platform) เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 จานวน 30,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 15,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จานวน 10,000,000 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จานวน 5,000,000 บาท
๑. จังหวัดเชียงใหม่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
๒. มีข้อมูลจากอุปกรณ์ IOT ไม่ต่ากว่า ๕ แสนบันทึก (Transection) ที่สามารถ
นาเป็นข้อมูล Big Data ในการวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นข้อมูลออนไลน์ในการ
วางแผนหรือป้องกันในเหตุการณ์ต่าง ๆ
๓. สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ ๕๐

๔
หัวข้อ
๑๓. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
๑. ธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กระจายรายได้ให้ธุรกิจในด้านต่าง ๆ
มากขึ้น
๒. ธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดมากขึ้น
๓. มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางต่างชาติ
สามารถขายสินค้าบริการให้กับลูกค้าได้โดยตรง
๔. สามารถฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบ จ.๑-๑
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณ ฑ์จังหวัด (Chiang Mai Brand) สินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
๓. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
๔. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองสิ่ งบ่ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.
๒๕๔๖ ที่ให้ความคุ้มครองสินค้าไทยหรือสินค้าต่างประเทศที่มีการเรียกขานตามชื่อ
แหล่ งภูมิศาสตร์ โดยที่สิ นค้านั้นต้องมีคุณ ภาพ ชื่อเสี ยง หรือคุณ ลั กษณะเฉพาะ
เชื่ อ มโยง กั บ แหล่ งภู มิ ศ าสตร์ วัฒ นธรรม ประเพณี ให้ ส ามารถน าไปยื่ น ขอขึ้ น
ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยในจังหวัดเชียงใหม่ มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ศิลาดลเชียงใหม่ กาแฟเทพเสด็จ ร่มบ่อสร้าง
จังหวัดลาพูน ขึ้นทะเบียน ผ้าไหมยกดอกลาพูน ลาไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลาไยเบี้ ยว
เขียวลาพูน จังหวัดลาปาง ขึ้นทะเบียน ข้าวแต๋นลาปาง ชามไก่ลาปาง และจังหวัด
แม่ ฮ่องสอน ขึ้ น ทะเบี ยน ผ้ าฝ้ ายทอผสมขนแกะบ้ านห้ ว ยห้ อ ม และถั่ว ลายเสื อ
แม่ฮ่องสอน สังเกตได้ว่าสินค้าหลายประเภทในจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีความ
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแหล่งที่มาและยากต่ อการเลียนแบบ จังหวัดต่าง
ๆ จึงมีแนวคิดกาหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Provincial Brand) เพื่อใช้
เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกาเนิดของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดนั้น ๆ
โดยสื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภครั บ รู้ ถึ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานใน
ระดับ ประเทศหรือระดับสากล บ่ งบอกถึงเอกลั กษณ์ ห รือวัฒ นธรรมของจังหวัด
ตามทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์
ของจังหวัดมีภาพลักษณ์ที่ดี และชัดเจนต่อผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ
ผู้ ซื้ อ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่น ๆ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การต่อยอดผลิตภัณฑ์
ที่ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ของแต่ล ะพื้ น ที่ ให้ เป็ น ที่ รู้จั ก และเป็ น หลั ก ประกั น ให้ แก่ ผู้ ซื้ อ /
ผู้บริโภค ได้รับรู้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งหรือ
พื้นที่ใด ในขณะเดียวกันอาจจะมีการใส่เรื่องราวประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
นั้ น ๆ ไปในฉลากก ากั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความน่ า เชื่ อ ถื อ น่ าประทั บ ใจ
จนกระทั่ งในบางครั้ง ตัวเรื่องราวหรือตราสั ญ ลั กษณ์ รวมไปถึงสั ญ ลั กษณ์ อื่นใด
ที่ ป ระกบอยู่ กั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากแนวคิ ด เพิ่ ม มู ล ค่ า
(Creative Economy) ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อาจเป็นสิ่งที่สร้าง
มูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์นั้นยิ่งกว่าการรับรู้ถึงคุณค่าจากตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่าง

๒
หัวข้อ

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
เดียว ก่อให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
จังหวัดมีภ าพลั กษณ์ ที่ดีและชัดเจนต่อผู้ บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ
ผู้ ซื้ อ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ค่ า ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่น ๆ สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ โดยทั่ ว ไปทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ด้านการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก
รวมทั้งมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้ง มีภูมิอากาศ
ที่ดี มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจานวน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน ค้าขาย
สินค้า/บริการต่าง ๆ มาอย่างช้านาน ซึ่งสินค้าและบริการดังกล่าว ต่างมีความโดด
เด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถดึงดูดความสนใจและถือเป็นอัตลักษณ์ที่เป็น
ที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างสูง โดยในปี ๒๕๔๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ริเริ่มให้มีการ
จัดทาตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) เพื่อรับรอง
สินค้าที่มีแหล่งผลิต หรือการผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นสินค้าที่ดีมี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีการสื่อเอกลักษณ์ของล้านนาและเชียงใหม่ โดยเป็นการ
สร้ างความมั่ น ใจให้ แ ก่ผู้ บ ริโภค ในการเลื อกซื้ อสิ น ค้ า/บริการที่ มี คุ ณ ภาพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก กล่าวคือ ส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ของสิ น ค้ า /บริ ก าร ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ งถื อ เป็ น การส่ งเสริ ม ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
ไปจนถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าว ขาดความต่อเนื่อง
รวมถึ งมี ก ารเปลี่ ยนแปลงนโยบายของรัฐ บาล/จังหวัด ส่ ง ผลให้ การด าเนิ น การ
ดังกล่าว ไม่ส ามารถดาเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเกิด
ความยั่งยืน
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) ถือเป็น
เครื่ องมือ ช่วยในการส่ งเสริม ภาพลั กษณ์ ที่ ดีให้ แก่ ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ และจังหวัด
เชีย งใหม่ รวมถึงขยายมูล ค่ าทางเศรษฐกิ จให้ แ ก่จังหวัดเชีย งใหม่ ซึ่ งหากมีก าร
ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีการส่งเสริม สนับสนุน
การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และส่งเสริมผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาด และ
ขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลดี และขยายมูลค่าทางการค้าให้แก่
จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
๑. ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาค
๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการ
สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

๓
หัวข้อ
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๗. พื้นที่เป้าหมาย
๘. กิจกรรมหลัก
๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
๑. มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท
๒. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดในภูมิภาคอื่น
การส่งเสริมด้านการตลาด
การดาเนินการรับสมัคร การสารวจ การคัดเลือก เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indication)
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,250,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 250,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 250,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 250,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 250,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 250,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มเครือข่าย Biz Club คณะทางานเซลล์แมนจังหวัดเชียงใหม่
จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์จังหวัด
(Chiang Mai Brand) สินค้าที่มีศักยภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ในจังหวัด/กรุงเทพฯ/ปริมณฑล/ต่างภูมิภาค จานวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐
คูหา
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 36,910,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 7,382,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 7,382,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 7,382,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 7,382,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 7,382,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๔
หัวข้อ
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙. หน่วยงานดาเนินการ
๑๐. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
๑๑. งบประมาณ

๑๒. ผลผลิต (Output)

๑๓. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
เข้าร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ (THAIFEX , STYLE
BANGKOK หรืองานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือส่วนราชการอื่นจัด
ขึ้น) จานวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ คูหา
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 12,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,500,000 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมการค้าภายใน
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -2570
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 50,660,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 จานวน 10,132,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จานวน 10,132,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568 จานวน 10,132,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2569 จานวน 10,132,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2570 จานวน 10,132,000 บาท
๑. ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
๒. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางด้านการตลาดทั้ง
สินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่
๓. มาตรฐาน ศักยภาพสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่ และภาพลักษณ์ มี
การพัฒนาและยกระดับเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น
๑. เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการขยายตัวของการค้าในภูมิภาค
๒. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีการพัฒนาและปรับตัวกับการค้ายุคใหม่

๑
แบบ จ.๑-๑
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ ๓ การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
๓. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
๔. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น โครงสร้ างเศรษฐกิ จ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปสู่ “Value–Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่าน
ทั้ ง ระบบใน 4 องค์ ป ระกอบส าคั ญ โดยองค์ ป ระกอบแรก คื อ เปลี่ ย นจาก
การเกษตรแบบดั้ งเดิ ม (Traditional Farming) ในปั จจุ บั น ไปสู่ การเกษตร
สมั ย ใหม่ ที่ เ น้ น การบริ ห ารจั ด การและเทคโนโลยี (Sm art Farm ing)
โดยเกษตรกรต้ อ งร่ ารวยขึ้ น และเป็ น เกษตรกรแบบเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneur) องค์ประกอบที่สอง คือ เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ
SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart
Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง องค์ประกอบที่สาม เปลี่ยนจาก
Traditional Services ซึ่ ง มี ก ารสร้ า งมู ล ค่ า ค่ อ นข้ า งต่ าไปสู่ High Value
Services และองค์ประกอบที่สี่ คือ เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงาน
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
การนาเทคโนโลยีและนวัต กรรมออนไลน์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เจรจาทางการค้าออนไลน์ (Business Matching) การนาเสนอสินค้า และการหา
คู่ ค้ า ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ ป ระกอบการเพิ่ ม ช่ อ งทางการค้ า และ
การตลาดมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดงานแสดงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนา
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ ใช้ให้ เกิดประโยชน์และเปิดกว้างให้ ทั่วโลกสามารถ
เข้ า ถึ งการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ได้ ในรูป แบบ Multimedia Online Virtual
Exhibition (MOVE) หรือ Virtual Trade Show ด้วยการจัดแสดงงานและเข้า
ชมงานแสดงสินค้าได้ในรูปแบบเสมือนจริง ทาให้สามารถเข้าชมงานได้อย่างเปิด
กว้างมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้า
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อยกระดับสินค้า และบริการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
2) เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสิน ค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ
3) ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาความรู้ความสามรถเข้ากับยุคสมัย และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันให้ ผู้ ป ระกอบการ ให้ ส ามารถเพิ่ มมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

๒
หัวข้อ
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๗. พื้นที่เป้าหมาย
๘. กิจกรรมหลัก
๘.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
๘.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
๙. หน่วยงานดาเนินการ

๑๐. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ

รายละเอียด
๑) สินค้าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จัก มียอดจาหน่ายและการสั่งซื้อในงาน
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
๒) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความ
พึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการในประเทศและผู้นาเข้าจากต่างประเทศ
การให้องค์ความรู้ในการทาการค้าผ่านระบบออนไลน์และการพัฒนาความพร้อม
ของผู้ประกอบการ ที่ต้องการทาการค้าผ่านระบบ e-commerce จานวน 80 คน
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 9,198,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,839,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,839,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,839,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,839,600 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,839,600 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 30,802,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 6,160,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 6,160,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 6,160,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 6,160,400 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 6,160,400 บาท
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเครือข่าย Biz Club / Chiangmai Brand / สินค้า GI ฯลฯ
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - 2570

๓
หัวข้อ
๑๑. งบประมาณ

๑๒. ผลผลิต (Output)

๑๓. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 40,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 8,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 8,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 8,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 8,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2570 จานวน 8,000,000 บาท
๑) มีการพัฒนาการค้าผ่านระบบออนไลน์ เกิดการจาหน่ายสินค้าในงานแสดง
สินค้าและการเจรจาธุรกิจบนตลาดออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Trade Show)
2) มีช่องทางการจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง
3) ผู้ประกอบการมีรายได้ต่อเนื่องในการจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์
๑) มูลค่าการค้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
2) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทาง
ด้านการตลาด ทั้งสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รั ฐ บาลได้ ก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560 2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิ ติ โดยมี เป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ทั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเชียงใหม่:การยกระดับการค้าการลงทุน
บนฐานเศรษฐกิ จ สร้า งสรรค์ (Creative Economy) นวั ต กรรม (Innovation)
และการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการวิส ากิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน Startup/ OTOP นับเป็นภาคส่วนที่ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้ ดังนั้นการที่ภาครัฐมุ่งเน้นที่ให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ให้มีคุณ ภาพมาตรฐาน เป็นการสร้างศักยภาพที่โดดเด่นให้ แก่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นจุดแข็งที่จะช่วยผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการค้าการลงทุนในพื้นที่ต่อไป
เนื่ องจากปั จจุบั น เกิด วิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด –19
ซึ่งทาให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก หรือมีรายได้ลดลง รวมทั้งทาให้แรงงานต้องถูก
เลิ กจ้ างและกลั บสู่ ภูมิลาเนา เกิดการชะลอตั วของธุรกิจ จนธุรกิจหลายบริษั ท
ถึงกับ ถอดใจกับรายได้ที่ลดลง จากการที่วิถีชีวิตของผู้คนได้ได้เปลี่ ยนแปลงไป
คนเริ่มอยู่ทางานที่บ้าน ลดการออกมามีกิจกรรมนอกบ้าน จึงทาให้เกิดการค้าขาย
กันในตลาดออนไลน์มากขึ้น ทาผู้ประกอบการปรับตัวเข้าสู่ Digital marketing
มากขึ้น ด้วยเหตุนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้
ธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี้มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศ
และในเวทีโลกได้
ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ ผู้ ป ระกอบการจาเป็ น ต้ อ งท าความรู้ จัก คื อ
“ผู้บริโภค” เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจาก
ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น จึ ง ผลั ก ดั น ให้ ผู้ ป ระกอบการ
จาเป็นต้องควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

๒
หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ผู้คนส่วนใหญ่ต่างให้ความสาคัญกับการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ และตระหนักถึงการ
มีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น จึงนาไปสู่การยกระดับคุณภาพของสินค้า ให้มีคุณภาพ
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ สินค้าจาเป็นต้องผ่านการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ผ่ า นการการประกั น คุ ณ ภาพหรื อ QA (Quality
Assurance) และผ่ า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพหรื อ QC (Quality Control) และ
หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการผลิ ต หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า GMP (Good Manufacturing
Practice) เพื่ อให้ เป็น ไปตามมาตรฐานการับรองของส านั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และพัฒนาความคงตัวของผลิตภัณฑ์เพื่ อสร้างคุณภาพในตัว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พร้อ มทั้ งพั ฒ นารูป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สร้างความเป็ น เอกลั ก ษณ์
เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่น ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้าง
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ประกอบการ นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ Startup/ OTOP/ SMEs และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ตลอดจนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อันมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาด และนาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่ งยื น หรื อ SDGs (Sustainable Development Goal) ตามเป้าหมายที่ 1 คื อ
ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่และเป้าหมายที่ ๙ คือ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ทีความทนทาน ส่ งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุ มและยั่งยืน และ
ส่งเสริมนวัตกรรม โดยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรม
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิการการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยี
และกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
นาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ซ้าหรือใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการไหลของขยะ
จะถูกแปรเปลี่ยนเป็นทรัพยากรสาหรับการผลิตเพิ่มเติม เส้นทางนี้ถูกขับเคลื่อน
โดยอั ต ราความเป็ น เมื อ งที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ว การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จากัดที่เพิ่มมากขึ้นโดยสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสาคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของไวรั ส โควิ ด –19 ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ Startup/
OTOP/ SMEs ยกระดับและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ จึงเป็น
เรื่องสาคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่
ให้ เกิดการพัฒ นาในหลากหลายมิติตามกรอบยุทธศาสตร์ของประเทศและตาม
สภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อเร่งผลักดันช่วยเหลือผู้ประกอบการและส่งเสริมศักยภาพ
ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งทางด้านธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
1. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับแนวทางชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal)
2. เพื่อยกระดับการค้าการลงทุน โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการสุขภาพ
ตารับยาไทย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓
หัวข้อ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
3. พัฒนาการออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วแนวความคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน
1. จานวนผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนา
(30 ราย/70 ผลิตภัณฑ์)
2. สร้างรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการพัฒนา
(10 ล้านบาท)
จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) ต่อสู้วิกฤตโควิด-19
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2568 จานวน 14,139,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,713,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,713,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2578 จานวน 4,713,000 บาท
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา ชมรม
ผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา สมาคมการค้าเครื่องสาอางสมุนไพรล้านนา
สมาคมนวดแผนไทยเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
การพัฒนายกระดับตารับยาแผนไทยสู่สากล
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 – 2568 จานวน 3,861,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,287,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,287,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2578 จานวน 1,287,000 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ประกอบการผลิตยาแผนไทย สมุนไพร
สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา ชมรม
ผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา สมาคมการค้าเครื่องสาอางสมุนไพรล้านนา
สมาคมนวดแผนไทยเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา สมาคมแพทย์
แผนไทยเชียงใหม่

๔
หัวข้อ
9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -2569
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2568 จานวน 18,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 จานวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 6,000,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2578 จานวน 6,000,000 บาท
1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน จานวน 70
ผลิตภัณฑ์
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านการผลิต และการแข่งขัน
เชิงธุรกิจ จานวน 30 ราย
1. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มรายได้จากการจาหน่าย
3. ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนาไปพัฒนาศักยภาพ
องค์กรและต่อยอดธุรกิจ

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็ น การพั ฒ นาจั งหวั ด ประเด็ น ที่ 3 การยกระดั บ การค้ าการลงทุ น บนฐานเศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ (Creative
Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการเชื่อมโยงตลาดใหม่สู่อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (Industry and
SMEs Fair)
2. ชื่อแผนงาน
การพัฒนาระบบนิเวศและกลไกการผลักดันการค้าการลงทุนในพื้นที่
3. แนวทางการพัฒนา
สร้างระบบนิเวศและกลไกในการผลักดันให้เกิดธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่
4. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) เป็ น อี ก หนึ่ ง ในกลไกส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา มีสาระสาคัญในการนาเอา
ระบบเทคโนโลยี การสื่ อ สารสารสนเทศและดิ จิ ทั ล เข้ ามาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต
เพิ่มผลงาน ลดทอนเวลา และเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์ เช่น เทคโนโลยีการ
สื่ อ สาร เทคโนโลยี การขนส่ ง และเทคโนโลยี การผลิ ต เป็ น ต้น การพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และอานวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจให้มีความพร้อมสานต่อการก้าวกระโดด
ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน โลกของดิจิทัลหมุนเร็วขึ้น โดยดิจิทัลได้เข้ามา
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการดาเนิ นชีวิต ตั้งแต่การใช้งาน Social Media การซื้อขาย
สิ น ค้ า เล่ น เกม ดู ห นั ง สั่ ง อาหาร ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ แม้ ก ระทั่ งการศึ ก ษา ดั ง นั้ น
ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จาเป็นต้องปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและ
แนวโน้ ม ด้ านต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพโดยเฉพาะศักยภาพทางด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถก้าวทันเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง และ
สามารถยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากลให้สินค้าและบริการของไทยเข้าถึงผู้บริโภคได้
ทั่วโลก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นว่า การส่งเสริม ผลักดันให้เกิด
งานแสดงศักยภาพ New Norm Fair Show case 2023 อย่างต่อเนื่อง จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ อันจะทาให้เกิดการพัฒ นา
กระบวนการผลิต เชิงคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ พร้อมทั้งการส่ งเสริมด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ซึ่งจะท าให้ ภ าคอุ ตสาหกรรมเติ บ โต และพั ฒ นาอย่างยั่งยื น (SDGs) ตลอดจน
เพื่อเป็นแนวทางฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ที่ประสบปัญหา และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

๒
หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โดยเน้นขยายช่องทางการตลาด ให้สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มากขึ้น และยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นแนวทางการ
ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนหลั งวิกฤตโควิด -19 ให้ ได้ซื้อสิ นค้าคุณ ภาพ ราคา
ประหยัด
(๑) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับการบริหารจัดการ
ธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้
อย่างเป็นระบบ
(๒) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสาคัญ
ของการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย [Made in Thailand : MiT] และ
การขึ้นทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai SME-GP
(๓) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้มีความ
พร้อมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน
(๔) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Social
Responsibility) ของภาคอุตสาหกรรม
(๕) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสภาวการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่สินค้าอุปโภค บริโภค
มีราคาสูง
(๖) เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ป ระชาชนเกิ ด การใช้ จ่ า ยเงิน เพื่ อ ให้ เกิ ด การหมุ น เวี ย นทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
(๑) เกิดการจัดสัมมนาสร้างการรับรู้ และความรู้ ความเข้าใจการยกระดับการค้า
การลงทุ น บนฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัต กรรม
(Innovation) ตลอดจนมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ และการรับรองสิ นค้าที่ผ ลิ ตในประเทศไทย [Made in Thailand :
MiT] 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
(๒) ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai
SME-GP เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(๓) ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ลงทะเบียนรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made
in Thailand : MiT เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(๔) เกิดงานแสดงสินค้าศักยภาพ ด้านการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ในการขับเคลื่ อนธุรกิจได้อย่างเป็ น
ระบบในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน 1 ครั้ง อย่ างน้ อ ย 150 บู ธ มี ผู้ เข้ าชม
30,000 คน
(๕) มียอดขาย ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(๖) ผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธ / ประชาชนผู้ชมงานมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
จังหวัดเชียงใหม่

๓
หัวข้อ
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

9. หน่วยงานดาเนินการ
10. ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
จั ด สั ม มนาสร้างความรู้ ความเข้ าใจแนวทางการยกระดับ การค้าการลงทุ น บน
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และ
มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการรับรองสินค้าที่
ผลิ ต ในประเทศไทย [Made in Thailand : MiT] จ านวน 2 วั น ณ โรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
จัดงานแสดงสินค้าศักยภาพ ด้านการยกระดับการบริห ารจัดการธุรกิจด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเป็นระบบใน
จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน อุตสาหกรรม - เอสเอ็มอีแฟร์ Industry and SMEs Fair
ไม่น้อยกว่า 5 วัน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 – 2570 จานวน 22,400,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,600,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,600,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,600,000 บาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,600,000 บาท
(๑) เกิดการจัดสัมมนาสร้างการรับรู้ และความรู้ ความเข้าใจการยกระดับการค้า
การลงทุ น บนฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัต กรรม
(Innovation) ตลอดจนมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ และการรับรองสิ นค้าที่ผ ลิ ตในประเทศไทย [Made in Thailand :
MiT] 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน
(๒) เกิดงานแสดงสินค้าศักยภาพ ด้านการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ในการขับเคลื่ อนธุรกิจได้อย่างเป็ น
ระบบในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน 1 ครั้ง อย่ างน้ อ ย 150 บู ธ มี ผู้ เข้ าชม
30,000 คน
(๓) ผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธ / ประชาชนผู้ชมงานมี ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
(๔) เกิดการเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจไม่น้อยกว่า 20 ราย
(1) ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai
SME-GP เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(2) ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ลงทะเบียนรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
Made in Thailand : MiT เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(3) ร้อ ยละ 70 ของจานวนผู้ ป ระกอบการมี ย อดขาย / ยอดการสั่ งซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา

4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ
แผนงานที่ 1 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
2. รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่ความยั่งยืนระดับท้องถิ่น
3. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
โดยมี เ ป้ า หมายการใช้ อ นุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของ
แผนแม่บ ทกาหนดให้ ส ภาพแวดล้ อมของประเทศไทยมีคุ ณภาพดีขึ้น อย่างยั่ ง ยื น
โดยก าหนดแนวทางการพั ฒ นา ในการรั ก ษาและเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เป็ น มิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ก าหนด
เป้ าหมายรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการรักษาและฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
แผนความมั่นคงแห่ งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้ านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รั กษาสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่อสร้างการเติ บโตอย่า งยั่ง ยืน ด้ว ยการปกป้ อง รักษา ฟื้น ฟู
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
(PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ

๒
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รายละเอียด
จั งหวัดเชียงใหม่มีลั กษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ โอบรอบด้ว ยภูเขาสูง
สภาพพื้น ที่ดังกล่ าวทาให้อากาศในเมืองเชียงใหม่เคลื่อนตัว ได้น้อยมาก (อากาศ
เสถียร) เมื่อเกิดการสะสมของฝุ่นละอองและเกิดความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ
เย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นในตอนเช้าทาให้เกิดสภาพ
ฟ้ า หลั ว ปกคลุ ม ไปทั่ ว ทั้ ง เมื อ ง เมื่ อ เกิ ด การเผาไม่ ว่ า จะเป็ น พื้ น ที่ ป่ า หรื อ พื้ น ที่
การเกษตร ส่งผลให้เกิดฝุ่นควัน (PM2.5) ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและเป็นเวลานาน
ฝุ่นควันดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง
แสบลูกตา โดยปั ญหาวิกฤติหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่มักเกิดขึ้นเป็นประจา
ในระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคมของทุกปี โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
1. ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ สภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่
ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือของไทย ทาให้ฝุ่นควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้
2. การกระทาของมนุษย์ เช่น เผาพื้นที่การเกษตร เป็นสาเหตุ ที่สาคัญรองลงมา
การเผาไร่เพื่อกาจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นซังข้าวโพดและเศษวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบ
ต่อไป โดยปราศจากการควบคุมไฟ จึงลามเข้าสู่พื้นที่ป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ถึงแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายก็ไม่สามารถหยุดการเผาได้ เพราะเมื่อเข้าฤดูฝน
หากเตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกไม่ทันตามฤดูกาลจะทาให้การปลูกพืชของราษฎร
ล้มเหลว ส่งผลต่อรายได้หลักคือการเพาะปลูก
3. หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่ายจากดาวเทียมก็แสดง ให้เห็นว่าจุดความร้อน
ในระดั บ ภู มิ ภ าคมี จุ ด ความร้ อ นที่ เ กิ ด จากการเผาที่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า นเช่ น กั น
ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศเพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทย
ก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น
4. การเก็บหาของป่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดไฟป่ามากที่สุด โดยการเก็บหาของป่า
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เห็ด ไข่มดแดง ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้าผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟ
ส่ ว นใหญ่เพื่อให้ พื้นป่าโล่ ง เดินสะดวก หรือให้ แสงสว่างในระหว่างเดินทางตอน
กลางคืน หรือจุดกระตุ้นการงอกของเห็ด กระตุ้นการแตกใบของผักหวานและใบตองตึง
รวมถึงจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่อยู่
ในป่า
5. การแกล้งจุด การกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความ
ขัดแย้ งกับ หน่ว ยงานของรัฐ ในพื้น ที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งปั ญ หาเรื่ อ งที่ ทากิ น หรื อ
ถูกจับกุมจากการกระทาผิดในเรื่องป่าไม้ ซึ่งมักจะหาทางเอาคืนเจ้าหน้าที่ด้วยการ
เผาป่า
6. ความประมาท จากการเข้าไปพักแรมในป่า โดยก่อกองไฟหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบน
พื้นที่
7. การล่าสัตว์ การหาของป่า โดยใช้วิธีไล่ คือจุดไฟไล่ ให้สั ตว์ห นีออกจากที่ ซ่ อน
หรือจุดไฟเพื่อให้แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่าง ๆ ที่จะบินมากินแมลง แล้วดับยิงนก
อีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้าเพื่อให้หญ้าใหม่แตกหน่อ ล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ
เช่น เก้ง กวาง กระต่าย มากินหญ้าแล้วดักยิงสัตว์นั้น
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8. ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด โดยไม่มี
วัตถุประสงค์ใด ๆ แต่จุดเพื่อความสนุกสนาน เท่านั้น
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 13,834,594.19 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน
6,419,233.08 ไร่ (46.40 %) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5,283,394.77 ไร่ (38.19 %)
พื้นที่เขต สปก. 540,751.50 ไร่ (3.91 %) และพื้นที่อื่นๆ 1,591,214.84 ไร่
(11.50 %) ในส่วนของพื้นที่ปา 9,586,229 ไร่ คิดเป็น 69.29 % ของพื้นที่
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ป ระชากร 1,783,148 คน ขอบเขตการปกครองทั้ ง หมด
25 อาเภอ ครอบคลุม 2,066 หมู่บ้าน
ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชน
ในพื้นที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้จานวนจุดความร้อนลดลง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ถึ ง 31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 21,658 จุ ด และปี 2564 ระหว่ า งวันที่
1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2564 จานวน 8,066 จุด พบว่าจุดความร้ อ น
สะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 13,592 จุด คิดเป็น
62.76 % และพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ลดลง (ข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) จากเดิมปี 2563 มีพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมด
1,384,078 ไร่ และปี 2564 มี พื้ น ที่ เ ผาไหม้ ทั้ ง หมด 803,494 ไร่
เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้ (Burn scar Area) สะสมจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี
2563 และ 2564 พบว่าพื้นที่เผาไหม้ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ลดลงจากปีที่
ผ่ า นมา 580,584 ไร่ คิ ด เป็ น 41.95 % ในส่ ว นของค่ า คุ ณ ภาพอากาศ
เกินมาตรฐานค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐาน จานวน 85 วัน (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) สาเหตุมาจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งจากภาพถ่าย
จากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในระดับภูมิภาคมีจุดความร้อนที่เกิดจาก
การเผาที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน ซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น
ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานที่ไม่สามารถควบคุมได้
โ ด ย ค่ า สู ง สุ ด อ ยู่ ที่ 1 6 9 ม ค ก . / ล บ . ม . ( 3 เ ม . ย . 2 5 6 4 ) ณ ส ถ า นี
รพ.เทพรัตนฯ ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่ากว่าปี 2563 โดย
มีค่าสู งสุ ดอยู่ที่ 360 มคก./ลบ.ม. (29 มี. ค. 2563) ณ สถานี ตาบลเมืองคอง
อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยความสาคัญดังกล่าวจึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ เพื่ อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในการ
ป้องกัน ดูแล แก้ ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า รวมถึง การสร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
แนวทาง มาตรการเบื้องต้นป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวต่อระบบนิเวศ
อันจะนาไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหา สามารถลดผลกระทบ และสามารถปรับตัวตัว
ให้ ส อดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศได้เป็นรูปธรรม
อย่างยั่งยืน
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 เชิงรุกแบบบูรณาการ
2. เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ในการป้องกัน ดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและ
ไฟป่า รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควันและไฟป่า
3. เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะฝุ่นควันของประชาชน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงปีละ 0.50 มคก./ลบ.ม.
(ตรวจวัดจาก 2 สถานีหลักในรอบปีงบประมาณ)
2. จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง ปีละ 50,000 ไร่
7. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 124,299,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 24,299,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 25,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ที่ทาการปกครองอาเภอ /กองทัพภาคที่ 3
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันและไฟป่า
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 7,428,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,484,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,486,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,486,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,486,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,486,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 9,252,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,850,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,850,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,850,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,850,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,850,400 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
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8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :

รายละเอียด
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น ควั น ไฟป่ า และมลภาวะโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในพื้นที่ป่าต้นน้า
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 60,322,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 12,322,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 12,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 12,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 12,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 12,000,000 บาท
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
กลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 โดยใช้รูปแบบ CM.NICE
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 6,761,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,352,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,352,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,352,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,352,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,352,200 บาท
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
พั ฒ นาการเฝ้ า ระวั ง และสื่ อ สารความเสี่ ย งหมอกควั น พร้ อ มแนวทางป้ อ งกัน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 9,872,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,872,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,000,000 บาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
การบริ ห ารจั ด การเศษวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทางการเกษตร ของเสี ย และขยะชุ ม ชน
เป็ น พลั ง งานทดแทนครบวงจร เพื่ อ ลดปั ญ หาฝุ่ น ควั น (PM 2.5) ขยะ และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 14,955,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,955,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 3,000,000 บาท
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่

๖
หัวข้อ
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8

รายละเอียด
พัฒนาเสริ มความมั่น คงด้า นทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตรอยต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 71,775,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 14,355,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 14,355,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 14,355,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 14,355,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 14,355,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)/ กองทัพภาคที่ 3/ กอ.รมน.จว.ชม.
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่
การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 6,785,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,357,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,357,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,357,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,357,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,357,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 กระบวนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนลดฝุ่ น ละออง PM2.5 และเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
เชื่อมโยงแผน อปท. ในพื้นที่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 12,507,100 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,507,100 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เครือข่ายเขียวสวยหอม /สภาลมหายใจเชียงใหม่
8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยคนรุ่ น ใหม่ สู่ ก ารเป็ น ผู้ ป ระกอบการสิ น ค้ า สี เ ขี ย ว (Green
Product)
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 2,466,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 466,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 500,000 บาท

๗
หัวข้อ
รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เครือข่ายเขียวสวยหอม/คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 ถอดบทเรียนเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควัน
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 6,089,900 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,289,900 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,200,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ/สภาลมหายใจเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินงาน
1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
5. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6. ที่ทาการปกครองอาเภอ
7. กองทัพภาคที่ 3
8. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
9. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่
10. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
11. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
12. พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๓. เครือข่ายเขียวสวยหอม
๑๔. สภาลมหายใจเชียงใหม่
15. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
16. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 332,513,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 66,111,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 66,600,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 66,600,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 66,600,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 66,600,600 บาท

๘
หัวข้อ
12. ผลผลิต (output)
๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. จานวนค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงปีละ 0.50 มคก./
ลบ.ม.
2. จานวนพื้นที่การเผาไหม้ลดลง ปีละ 50,000 ไร่
1. จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ประชาชน/ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น
แบบบูรณาการ

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา

4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
แผนงานที่ 1 การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) เชิงรุกแบบบูรณาการ
1. การสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
2. รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่ความยั่งยืนระดับท้องถิ่น
3. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แผนแม่บทฯ ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ นโยบายสาคัญของรัฐบาลด้านการรัก ษา
ความมั่ น คงฐานทรั พ ยากร และการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ กั บ การใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นายั ง หวั ด ในการแก้ ปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การเชิ ง รุ ก ในปั ญ หาฝุ่ น ควั น PM2.5 และการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ต่างเน้นการสร้างการเติบโตทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่ กับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
กาหนดให้การส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นประเด็นสาคัญ โดยเฉพาะการกาจัดขยะ
ชุมชนเปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยเฉพาะขยะมูลฝอย ขยะเหลือทิ้งจากชุมชน ขยะจาก
เศษวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ในการท าเกษตรกรรม ที่ ต้ อ งแก้ ไ ขเร่ ง ด่ ว น ในขณะที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ก็ได้กาหนดเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการเชิงรุก
ในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม ซึ่งสิ่งสาคัญในระยะยาวเพื่อทาให้บรรลุเป้าหมายทั้งยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทต่าง ๆ คือการปลูกฝั่ง สร้างการเรียนรู้อย่างถูกต้องกับเยาวชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาคัญของชาติ และสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนั้น ภายใต้เจตนารมณ์ข องระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการ
จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยการบูรณาการ
แผนและแนวทางในการดาเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการแกไขปัญหาให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสารวจรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาสถานการณขยะมูล
ฝอย ในระดับพื้นที่ในการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม ตามแนวทางการผลั กดันและขับเคลื่ อนการแก้ไขปัญหาการจั ด การ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตของเมือง และการท่องเที่ยวอย่ าง
ต่อเนื่อง มีผลเสียตามมาคือปัญหาขยะ ของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค
ตลอดจนขยะจากเศษวัส ดุเหลื อ ทิ้ ง ทางเกษตรกรรม ชุมชนหลายแห่ งในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ ประสบปัญหาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะชุมชน ตลาดสด
และเศษอาหารเหลื อทิ้งจากครัว เรือน ปล่ อยให้ เน่าเหม็นจากการกาจัดไม่ถูกวิธี
นอกจากนั้น ยังมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีการกาจัดไม่ถูกวิธี เช่น การเผา
ทาลายในที่โล่งแจ้ง เทกอง และปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ หรือฝั่งกลบใต้ดิน
โดยไม่มีการควบคุมน้าเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะไม่ถูกตามหลั กสุขาภิบาลแล้ ว
ยั ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด มลพิ ษ และภาวะโลกร้ อ นจากก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ถู ก ปล่ อ ยสู่ ชั้ น
บรรยากาศอีกด้วย ส่งผลให้การใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้พลังงาน
ส่ ว นใหญ่ ปั จ จุ บั น มาจากเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ที่ เ ป็ น มลพิ ษ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ รวมถึงภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่
ชั้นบรรยากาศอีกด้วย
จั งหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีประชากรทั้งสิ้ น 1,784,370 คน
(รายงานสถิติจานวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2563, กรมการปกครอง) และไม่ได้
จากัดเฉพาะประชากรในจังหวัดเท่านั้น ยังมีประชากรแฝงและประชากรสัญจรทั้งที่
เป็นนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางเข้า -ออกจังหวัดเชียงใหม่ไม่เว้นแต่ละวัน
ดังนั้น อัตราการเกิดขยะมูล ฝอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมากขึ้นตามไปด้ว ย
เช่นกัน จากการรายงานปริมาณขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕
63 พบว่ า ประมาณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น มี จ านวน 638,783.90 ตั น ต่ อ ปี เฉลี่ ย
1,750.09 ตันต่อวัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แห่งเดียว มีมากกว่า
300 ตัน ต่อวัน ส าหรับวิธีการจัดการขยะมูล ฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่ า นมา
ได้มีการนาเอาระบบศูนย์กาจัดขยะแบบครบวงจรมาใช้ โดยแบ่งพื้นที่ศูนย์กาจัดขยะ
ออกเป็น ๓ โซน (เหนือ กลาง ใต้) ประกอบด้วยศูนย์กาจัดขยะของหน่วยงานของรัฐ
รวม ๒ แห่ ง (โซนเหนือ โซนกลาง) และศูนย์กาจั ดขยะของเอกชน รวม ๑ แห่ ง
(โซนใต้ ) แต่ ที่ ผ่ า นมาศู น ย์ ก าจั ด ขยะของหน่ ว ยงานของพบปั ญ หาและอุ ป สรรค
โดยเฉพาะอย่ า งปริ ม าณขยะที่ น ามาทิ้ ง มี ป ริ ม าณมากในบ่ อ ขยะที่ มี เ ต็ ม เร็ ว กว่ า
ที่คาดการณ์ ขณะที่พื้นที่บ่อฝังกลบขยะมีจากัดไม่สามารถขยายจานวนบ่อฝังกลบได้อีก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องรับภาระด้านงบประมาณในการจ่ายค่า
กาจัดขยะ ซึ่งบางแห่งมีค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านบาทต่อปี และมีการลับลอบทิ้งขยะ
ในพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้า
ดั ง นั้ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งครบวงจร
เริ่ มตั้ง แต่ การปลู กฝั่ งสร้างจิตส านึกต่อเนื่อง การให้ ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
ที่ถูกต้อง การคัดแยก การนาขยะและเศษวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ การสร้าง
มูลค่าให้ของเหลือทิ้ง ตลอดจนการนาขยะเหลือทิ้งจากครัวเรือน เศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร เหล่านี้มาแปรรูป เป็นพลั งงาน หรือเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน โดยอาศัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อลดการเผาในพื้นที่โล่ง ตลอดจนการกาจัดขยะ
ที่ เ หลื อ อย่ า งถู ก วิ ธี ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ และปั ญ หาชี ว อนามั ย ทั้ ง นี้ หากมี ก าร
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รายละเอียด
ดาเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการขยะชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มในการนามาใช้เป็นพลังงานในรูปแบบความร้อน
หรือไฟฟ้าสาหรับชุมชนหรือครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ได้ในอนาคต
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ของเสีย มูลสัตว์ เศษอาหาร และขยะชุมชน โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เพื่อบริหารจัดการลดต้นต่อปัญหามลพิษ และฝุ่นควัน (PM2.5) จากขยะ และ
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
3. เพื่อปลูกฝั่งจิตสานึกในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในหมู่บ้าน ชุมชน และเยาวชน กระตุ้นให้เกิด
บริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
2. กลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการคั ด แยกขยะแต่ ล ะประเภท
ได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
3. กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
และปริ มาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดหลั งจากดาเนินโครงการ ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕
7. พื้นที่เป้าหมาย
อาเภอแม่แจ่ม อาเภอแม่แตง อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย และอาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การปลู ก จิ ต ส านึ ก โรงเรี ย นพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานต้ น แบบ
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 8,592,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,718,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,718,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,718,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,718,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,718,500 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 17,091,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3,491,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 3,400,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,400,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,400,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 3,400,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
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9. หน่วยงานดาเนินงาน
10. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (output)

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 25,684,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 5,210,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,118,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,118,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,118,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,118,500 บาท
1. โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีพลังงาน
เพื่อลดปัญหาขยะ ฝุ่นควัน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ประมาณขยะในชุมชนลดลง
1. วัสดุทางการเกษตรและขยะครัวเรือนไม่ถูกเผาในที่โล่งแจ้งคิดเป็นลดการเผา
ที่ทาให้เกิด PM2.5 ลง 500 กิโลกรัม
2. ลดการใช้ พ ลั ง งานจากฟอสซิ ล ซึ่ ง เป็ น ตั ว การในการเกิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจก
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนมีความรู้ และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม
4. ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาไม่มีที่กาจัดขยะ และปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะ
ของประชาชนในพื้นที่
5. เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะในการคัดแยกประเภท
ขยะสู่ชุมชนอื่นๆ

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา

4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการอนุรั กษ์ พัฒนา และรั กษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม
แผนงานที่ ๒ การอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ
3. จัดทาแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
บริ บ ทเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างระบบข้อมูล และพัฒ นากลไกการ
ขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
4. เสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยว
ไปเป็นพืชเศรษฐกิจสีเขียว โดยประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามยุ ทธศาสตร์ช าติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยมี
เป้าหมายการใช้อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ให้ คนรุ่ น ต่อไปได้ ใช้อย่ างยั่ งยืน มีส มดุล และแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของแผนแม่บทกาหนดให้สภาพแวดล้ อม
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา ในการ
รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยหยุดยั้งการบุ กรุกทาลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
และมีการบูรณาการทุกหน่วยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝ้าระวังและป้ องกัน
การบุกรุกป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่สภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ป่า
อนุ รั กษ์ตามกฎหมาย พื้นที่ป่าต้นน้าบนพื้นที่สู งชัน และพื้นที่แนวกันชน รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ โดยกาหนด
สิทธิชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่านั้นและสร้างกลไกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และกฎหมาย เพื่ อ สามารถระบุ แ หล่ ง ก าเนิ ดของไม้ ป้ อ งกั น การลั ก ลอบท าไม้ที่
ผิ ด กฎหมาย และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพื่ อ การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและ
การเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์
และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิดความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และ
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ได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ป่า
ชุมชนและป่าครอบครัวแบบมีส่วนร่วม
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ก าหนด
เป้ าหมายรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ เ หมาะสมกั บ ความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศและการใช้
ประโยชน์ และสามารถหยุดยั้งและป้องกันการทาลายทรัพยากรป่าไม้และสั ตว์ป่า
ของชาติอย่างยั่งยืน หยุดยั้งและป้องกันและทาลายทรัพยากรป่า ไม้เชิงพื้นที่ด้ว ย
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายในการรักษาและฟื้นฟู
ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาในการแก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤติ
สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็น
การพั ฒ นาที่ 4 การจั ด การเชิ ง รุ ก ในปั ญ หาฝุ่ น ควั น (PM2.5) และการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการอนุรักษ์ พัฒนา และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จั ง หวัด ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนส่งทั้ง
ทางบกและทางอากาศ มีความพร้อมด้านสถาบันการศึก ษา ทั้งของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของจังหวัดและเป็นศูนย์กลางของ
ภาคเหนือ
สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการพัฒนาในทุก ๆ ด้านได้ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งปริมาณ
ฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน การเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง นาไปสู่ภัยธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ
เช่น ภัยแล้งในฤดูร้อน ภัยจากน้าท่วมและดินโคลนถล่มในฤดูฝน และกระทบต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและ การท่องเที่ยว ดั งนั้น การปรับปรุง ส่งเสริม ให้
พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงมีความจาเป็นที่
จะต้ อ งน ามาด าเนิ น การฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยน้ อ มน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้และ
รณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็น
หมู่บ้านเชิงนิเวศที่น่าอยู่ และ น่าท่องเที่ยว
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ถึ ง แม้ ว่ า หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ ะบู ร ณาการ
ความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขในทุกมิติแล้วก็ตามแต่ด้วยลักษณะ
ประชากรและพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่มีจานวน 25 อาเภอ ไม่สามารถครอบคลุ ม การ
เข้ า ไปพั ฒ นาของภาครั ฐ ทั้ ง นี้ จากปั ญ หาการพั ฒ นาและการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
พื้นที่ ดังนั้น การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
มีมาตรฐานมีวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมองค์ความรู้และ
พัฒนาด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น หมู่ บ้ า นให้ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยน้ อ มน าแนวทาง
พระราชดาริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่การส่งเสริม
องค์ความรู้ การปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชน ให้เกิดเป็นเครือข่าย
ในการร่ ว มกั น ดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
อย่ า งยั่ ง ยื น สามารถอ านวยประโยชน์ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม นอกจากนี้
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วน มีส่วนสาคัญที่จะก่อให้เกิด
การใช้ทุนทางสังคมและเกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน
สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ในพื้นที่เกิดเป็น
หมู่บ้านชุมชน อย่างยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อน้อมนาแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าต้นน้า
4. เพื่อส่งเสริมการถ่ ายทอดนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา
5. เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัด
เชียงใหม่
6. เพื่อสร้างฝายในรูป แบบต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์คือ อนุรักษ์ดินและแหล่งน้า
ในการช่ ว ยกั ก เก็ บตะกอน ลดการพั ง ทลายของหน้า ดิ น ลดความรุ น แรงของ
กระแสน้าในลาห้วย และเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในดิน
7. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. พื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง
2. ชุมชนบนพื้นที่ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้นอัตราการ
บุกรุกทาลายป่าลดลงร้อยละ 60 ต่อปี
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7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ :

รายละเอียด
3. ชุมชนในพื้นที่โ ครงการพระราชดาริและพื้ นที่ ขยายผลโครงการพระราชด าริ
มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้น ลดอัตราการบุกรุกทาลายป่า
4. จานวนหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) ไม่น้อยกว่าปีละ 5 แห่ง
5. จานวนฝายชะลอน้าในพื้นที่ร้อยใจรักษ์ ไม่น้อยกว่าปีละ 84 ตัว
6. จานวนชุมชนที่สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชในชุมชน ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง
7. จานวนสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School) ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
8. จานวนเยาวชนเป้าหมายร้อยละ 80 มีความรู้ในการดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกต้อง
9. จ านวนเยาวชนมี ค วามรู้ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 50,000 คน
10. พื้นที่เป้าหมายปีละไม่น้อยกว่า ๙ แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลกระทบ
ของสภาวะวิกฤตของโลกร้อน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ carbon stock ใน
การลดก๊าซเรือนกระจก
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 8,462,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,662,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,700,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,700,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,700,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,700,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 75,028,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 15,028,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 15,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 15,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 15,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 15,000,000 บาท
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 50,338,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 10,338,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 10,000,000 บาท

๕
หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ :
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :

รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 10,000,000 บาท
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพทรั พ ยากรชุ ม ชน ให้ พึ่ ง พาตนเองได้ บ นวิ ถี ชี วิ ต
พอเพียง
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 7,987,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,587,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,600,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,600,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,600,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,600,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
อนุรั กษ์ ฟื้น ฟู สนับสนุน ชุมชน ในการสร้ า งป่า เพิ่มรายได้ ในพื้น ที่โ ครงการ
ร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 9,366,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,873,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,873,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,873,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,873,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,873,300 บาท
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ส่งเสริมและขยายผลเกษตรวิชญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 24,869,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,869,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,000,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 3,200,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 640,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 640,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 640,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 640,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 640,000 บาท
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๖
หัวข้อ
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ :

รายละเอียด
สร้างเครือข่ายเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 4,492,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 892,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 900,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 900,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 900,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 900,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
ค่ายเยาวชน รักป่า รักสัตว์ เรียนรู้คู่การอนุรักษ์
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สวนสัตว์เชียงใหม่
8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
การใช้ประโยชน์ ตามกรอบกฎหมาย (คทช. ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน)
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 12,465,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,465,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ/ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินงาน
1. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
2. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
5. สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่
6. สวนสัตว์เชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 201,209,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 40,356,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 40,213,300 บาท

๗
หัวข้อ

12. ผลผลิต (output)

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 40,213,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 40,213,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 40,213,300 บาท
1. เกิ ด การสร้ า งเครือ ข่ า ยขั บเคลื่ อ นความร่ ว มมื อ ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัด
เชียงใหม่
2. ระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้าลาธารได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
3. เกิดหมู่บ้านเชิงนิเวศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. หมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5. สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความรู้ การพัฒนา และการรักษาทรัพยากรป่าไม้
6. การสร้างฝายในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์คือ อนุรักษ์ดินและแหล่งน้าใน
การช่ ว ยกั ก เก็ บ ตะกอน ลดการพั ง ทลายของหน้ า ดิ น ลดความรุ น แรงของ
กระแสน้าในลาห้วย และเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในดิน
7. เยาวชนเป้าหมายมีความรู้ในการรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ต้นไม้อย่างถูกต้อง
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน
2. พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน / สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้น
5. เรียนรู้การผลิตและนาเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจาวันและ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทาให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติ
ลดลง ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่วนเกษตร
6. เกิดเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์ต้นไม้

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งนา
แผนงานที่ ๒ การอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่อย่างมีธรรมาภิบาล
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
โดยมี เ ป้ า หมายการใช้ อ นุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของ
แผนแม่บ ทก้าหนดให้ ส ภาพแวดล้ อมของประเทศไทยมีคุ ณภาพดีขึ้น อย่างยั่ ง ยื น
โดยก้ า หนดแนวทางการพั ฒ นา ในการรั ก ษาและเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เป็ น มิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ก้ า หนด
เป้ าหมายรวมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม โดยชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเป้ าหมาย ในการรักษาและ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการพัฒ นาในการแก้ไขปัญหาวิ ก ฤติ
สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ในการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายรัฐบาล ข้ อที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการ
รั กษาสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่อสร้างการเติ บโตอย่า งยั่ง ยืน ด้ว ยการปกป้ อง รักษา ฟื้น ฟู
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ป่ า และแผนพั ฒ นาจั ง หวัด เชีย งใหม่ (พ.ศ. 2566 –
2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม แผนงานการอนุรักษ์
พัฒนา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
รั ฐ บาลมี น โยบายในการด้ า เนิน แนวทางการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการสนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้้า และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเมือง
ที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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รายละเอียด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาคเหนื อ มุ่ ง พั ฒ นาเพื่ อ ก้ า วไปสู่ ก ารเป็ น ฐาน การผลิ ต
การเกษตร การฟื้ น ฟู ต้ น น้้ า การพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า เกษตรปลอดภั ย การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคให้เป็นเมือง น่าอยู่ ส้าหรับคน
ทุ ก กลุ่ ม โดยเฉพาะจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า การลงทุ น ของ
ภาคเหนื อ ตอนบน สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น การค้ า
การลงทุน การจัดสรรทรัพยากรมาใช้ประโยชน์สู งสุ ดส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม มีฐานะทางสังคม มีการรักษาระบบนิเวศทางน้้าให้มี
คุ ณ ภาพดี การพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า ตามศั ก ยภาพลุ่ ม น้้ า การฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมให้กับ
จังหวัดเชียงใหม่
การพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และระบบนิ เ วศ
เป็ น เรื่ องส้ าคัญต่อการพัฒ นาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้ มีแหล่ งน้้าที่
มีคุณภาพดี สามารถน้ามาใช้ในภาคการผลิตต่างๆ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้เมืองมีความ
น่ า อยู่ จึ ง ได้ จั ด ท้ า กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาโครงการภายใต้ Unique position
ที่ มุ่ ง เน้ น การจั ด หาและพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ทรั พยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ในลั กษณะห่ วงโซ่ คุณ ค่า Value Chain
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ อ ป้ อ งกั น การพั ง ทลายของตลิ่ ง /ป้ อ งกั น น้้ า ท่ ว มพื้ น ที่ ชุ ม ชน และรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
2. เพื่อฟื้นฟูสภาพคลองที่ถูกท้าลาย จนเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพที่สมบูรณ์อย่าง
มีส่วนร่วม
3. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้้าเสีย
4. เพื่อรองรับปริมาณน้้า และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของจังหวัดเชียงใหม่
6. ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย 1. จ้านวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าปีละ 3 แห่ง
2. จ้านวนพนังป้องกันตลิ่ง ความยาวไม่น้อยกว่าปีละ 0.9 กิโลเมตร
3. ประชากรบริเวณคลองแม่ข่าได้รับผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่าปีละ 280 ครัวเรือน
7. พืนที่เป้าหมาย
อ้าเภอสันป่าตอง อ้าเภอหางดง อ้าเภอแม่ริม อ้าเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
ป้องกันการพังทลายของพืนที่ตลิ่งริมแม่นา
งบประมาณ :
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 128,600,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 28,600,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 25,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 25,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
9. หน่วยงานดาเนินงาน

10. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (output)
๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหา
คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 103,200,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 23,200,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 20,000,000 บาท
โครงการชลประทานเชียงใหม่/ ส้านักงานชลประทานที่ 1
ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 17,608,300 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 3,608,300 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 3,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 3,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 3,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 3,500,000 บาท
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
1. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการชลประทานเชียงใหม่
3. ส้านักงานชลประทานที่ 1
4. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 249,408,300 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 55,408,300 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 48,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 48,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 48,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 48,500,000 บาท
1. พื้นที่ริมตลิ่งริมแม่น้า ได้รับการพัฒนาและป้องกันการพังทลาย
2. เกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่า
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน
2. พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. เกิดการพัฒนาหมู่บ้าน / สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้น
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รายละเอียด
5. เรียนรู้การผลิตและน้าเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจ้าวันและ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ท้าให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติ
ลดลง ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่วนเกษตร
6. เครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์ต้นไม้

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเชียงใหม่สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาให้ ค นไทยมี ค วามสุ ข และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการพั ฒ นาโดย
สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๓ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
ทางสังคม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ในประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒ นาศั กยภาพมนุ ษย์ (ประกั น
สุขภาพ/ผู้สูงอายุ/สถาบันทางสังคม) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม
แผนพั ฒ นาภาคเหนื อ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบั บ ทบทวน เป้ า หมายเชิ ง
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศไทยในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มแม่นาโขง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน พั ฒ นาระบบดู แ ลผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ๔.
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบ
วาระแห่งชาติ เป้าหมายผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing คือ ๑) สุขภาพดี Healthy
๒) มีความมั่นคง Security ๓) มีส่วนร่วม Participation
ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากสถิติจานวนผู้สูงอายุของประเทศไทยปี
พ.ศ. ๒๕๖3 (กรมการปกครอง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖3) จานวนประชากรไทยทังหมด
จานวน 66,186,727 คน เป็นจานวนประชากรผู้สูงอายุ จานวน 12,027,082
คน คิดเป็นร้อย ๑8.17 โดยภาคเหนือมีประชากรผู้สูงอายุทั งสิน 2,433,858 คน
จากจ านวนประชากรทังหมดของภาคเหนือ 12,027,271 คน คิดเป็นร้อยละ
20.24 จะเห็ นได้ว่า ภาคเหนือเข้าสู่คมผู้ สูงอายุ (Aged Society) อย่างสมบูรณ์

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
(Complete Aged Society) เร็ ว กว่ า ประชากรสู ง อายุ ข องประเทศไทย จึ ง เป็ น
ระยะเวลาหัวเลียวหัวต่อที่สาคัญในการปรับตัวรับมือผลกระทบจากการปรับเปลี่ยน
ในเชิงโครงสร้างประชากร คือ กาหนดกรอบเวลาและระดับ การพัฒ นา รวมถึง
การเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก เมื่อเทียบกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ต้องปรับแนวทางการพัฒนา โดยการ
เปลี่ยนมาพึ่งพาแรงงานวัยเกษียณมากขึน ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
แม้ว่าการก้าวสู่สังคมสูงอายุส่งผลกระทบทังด้านบวกและด้านลบต่อประเทศ สังคม
ชุมชน และครอบครัว ตัวอย่างของปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในด้านลบ เช่น จานวน
หนีสินของรัฐบาลที่อาจเพิ่มสูงขึนจากค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การลดลงของจานวนประชากรวัยแรงงาน และเมื่อประชากรจานวนมาก
ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนที่อาจ
เพิ่มสูงขึนจนไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยหรือลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ ตามปกติได้ และ
ครอบครัวที่ไม่ได้การเตรียมความพร้อม หรือมีฐานะยากจนย่อมได้รับผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่ค่อนข้างรุนแรงแตกต่างกันไปจนอาจทาให้ครอบครัวและสมาชิ กใน
ครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จาเป็นต้องอาศัย ความช่วยเหลือจากภาครัฐ
เพิ่มมากขึน ดังนัน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องวางแผนเพื่อปรับตั วรองรับการเข้าสู่
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมาถึงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และสังคมสูงอายุ
ระดับสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่เหมาะสม และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ “สังคมสูงอายุ”
เป็ น ระเบี ย บวาระแห่ ง ชาติ เป้ า หมายผู้ สู ง อายุ ไ ทยเป็ น Active Ageing คื อ
๑) สุ ข ภาพดี Healthy ๒) มี ค วามมั่ น คง Security ๓) มี ส่ ว นร่ ว ม Participation
โดยมีการกาหนด ๒ มาตรการเพื่อขับเคลื่ อน ได้แก่ มาตรการที่ ๑ : การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย มาตรการที่ ๒ : ยกระดับขีดความสามารถสู่การ
บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
แล้ ว จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (วันที่ ๓1 ธันวาคม ๒๕๖3)
มีประชากรผู้สูงอายุ 349,970 คน คิดเป็นร้อยละ ๒1.56 ของประชากรทังหมดใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุพบว่ามีผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจนลาบาก
อยู่ คนเดี ยว ตามล าพั ง ต้ องดู แลบุ คคลในครอบครั ว หรื อเลี ยงดู หลานตามล าพั ง
เป็นจานวนมาก ดังนันจึงจาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ องค์กรและ
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ รวมทังส่งเสริมการมีงานทาและมีรายได้ของผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึนอย่างยั่งยืน
จากประเด็นดังกล่าว ผู้สูงอายุและผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล
ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ เ ข้ า สู่ วั ย ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ หากครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมมี ค วาม
ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความพร้อมในการดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ปัญหาเหล่านีจะลดลง และทาให้
ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มมากขึน
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว กลุ่ มเปราะบาง ให้มีความรู้และ
สามารถดูแลผู้ สู งอายุให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดี สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันใน
ชุมชน
๒. เพื่อสร้างตาบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในพืนที่
3. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของสมาชิ ก ในครอบครั ว กลุ่ ม เปราะบาง ให้ มี ทั ก ษะ
ความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้างโอกาสในการมีงานทา
4. เพื่อพัฒนา Platform ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based TeleConsult) สนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการของภาครัฐ
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุให้เข้าใจ มีทักษะในการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ของผู้สูงวัย และการ
อยู่ดูแล และอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุข
6. เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงระบบ ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Homebased Tele-Consult) ให้แก่ผู้สูงอายุ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ผู้สูงอายุทั่วไปได้รับประโยชน์ และเกิดความตระหนัก จานวน 2,500 คน
2. ครอบครัวกลุ่มเปราะบางมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จานวน 580 ครอบครัว
3. เกิดกลุ่มอาชีพดูแลผู้สูงอายุ จานวน 4 กลุ่ม
4. สมาชิกในครอบครัว กลุ่ มเปราะบางและอาสาสมัค รบริบาลท้องถิ่นได้รับการ
จ้างงาน จานวน 80 คน
5. เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC)
ของผู้สูงวัย 4 ชุมชน
6. เกิ ด เครื อ ข่ า ยในการให้ บ ริ ก าร Home-based Tele-Consult อพม. อสม.
เจ้าหน้าที่ รพสต. และเจ้าหน้าที่ อปท./อบต.จานวน 200 คน
7. พื้นที่เป้าหมาย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาศักยภาครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ให้อยู่ในสังคมและชุมชน อย่างเป็นสุข
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 9,861,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,972,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,972,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,972,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,972,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,972,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล (Home-based Tele-Consult)
สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 10,813,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,213,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,150,000 บาท
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งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,150,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,150,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,150,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
พฤฒพลังเชียงใหม่ผู้สูงวัยใจเกินร้อย
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 10,125,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,685,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,110,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,110,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,110,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,110,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 30,799,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 5,870,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 6,232,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 6,232,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 6,232,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 6,232,200 บาท
12. ผลผลิต (output)
1. จ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว กลุ่ ม เปราะบางที่ มี เด็ ก ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร และ
อาสาสมัครได้รับการพัฒนาและผ่านการอบรม มีทักษะและสามารถประกอบ
อาชีพได้
๒. จานวนครอบครัวที่มีส่วนร่วมโครงการ
๓. จานวนตาบลต้นแบบในการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่
๔. จานวนผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม มีทักษะและสามารถประกอบอาชีพได้
5. จานวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ อสม.อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต. เจ้าหน้าที่ อปท./
อบต. และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นผ่านการอบรมตามหลักสูตร
๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(Outcome)
2. กลุ่มเปราะบางมีอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น
เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมทังส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมและการท่องเที่ยวในชุมชน
3. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน และบริการด้านสุขภาพ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน

รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. แนวทางการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
4. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลให้ความส้าคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และได้ขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ
ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครั ฐ
โดยก้ า หนดเป้ า หมายครอบคลุ ม ครั ว เรื อ นยากจนที่ มี ร ายได้ ต่้ า กว่ า เกณฑ์ ข้ อ มูล
ความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือนยากจนจากข้อมูล
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูล การพัฒ นาคนแบบชีเป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics
Platform เป็นระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่า คนจนนันอยู่ที่ไหน
มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง โดยใช้ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.) จากกรมการพัฒนา
ชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลัง
ข้อมูลส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหาร
จั ด การข้ อ มู ล การพั ฒ นาคนแบบชี เป้ า TPMAP หรื อ Thai People Map and
Analytics Platform เป็ น ระบบ Big Data ของภาครั ฐ ที่ พ บว่ า จั ง หวั ด ที่ มี ค นจน
มากที่สุดคือ เชียงใหม่ มี 50,243 คน โดย อ.อมก๋อย มีจ้านวนคนจนมากที่สุดคือ
4,441 คน ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุดคือแม่ฮ่องสอน 22,783 คน
โดย อ.ปางมะผ้า มีคนจน 3,040 คน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้ดีขึน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึนตามเกณฑ์ตัวชีวัดข้อมูล
ความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
7. พื้นที่เป้าหมาย
25 อ้าเภอ ในพืนทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่

๒
หัวข้อ
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
9. หน่วยงานดาเนินงาน
10. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (output)
๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
การยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 4,065,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 813,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 813,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 813,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 813,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 813,000 บาท
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
4,065,000 บาท
ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้ดีขึน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจ้านวน 5,417 ครัวเรือน
ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
ข้อ 22 ปี พ.ศ.2562 และครัวเรือนยากจนจากข้อมูลส้านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ
ชีเป้า TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform จ้านวน 5,417
ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข องนั ก เรี ย น
เพื่ อ การต่ อ ยอดสู่ น วั ต กรรม แพลตฟอร์ ม การดู แ ลผู้ สู ง อายุ โ ดยชุ ม ชนและ
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการพั ฒ นารู ป แบบเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
สมรรถนะ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ
ของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและ
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชี ยงใหม่” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ความหลากหลายของพื้นที่และการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริม
การสร้างสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุให้แก่นักเรียนในพื้นที่นาร่อง ได้แก่ พื้นที่
อ าเภอสั น ป่ า ตอง อ าเภอแม่ ริ ม และอ าเภอเมื อ ง ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยให้
ความส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาบริ บ ทปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ เงื่ อ นไขของเมื อ งและชนบท
ตลอดจนองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานสาคัญ ในการกาหนดเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้เสีย จากปัญหาเชิงพื้นที่และปัญหาวาระแห่งชาติว่าด้วยสังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society) ที่กาลังขยายผลกระทบวงกว้างต่อการกาหนดบทบาทขององค์กร
ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนแนวนโยบายแห่งรัฐ อย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม
ประเด็นปัญหาดังกล่าวไม่ได้ปรากฏหรือบรรจุลงในแผนแม่บททางการศึกษาที่จะ
เป็ น รากฐานของการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resources) ให้ แก่สั ง คม
โดยเฉพาะการไม่ให้น้าหนักเน้นไปที่ประเด็นสากลอย่างเรื่องผู้สูงอายุนั้น ส่งผลให้
ความรู้และความเข้าใจของเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบและนอกระบบ
ไม่ตระหนักถึงผลและความสาคัญที่ตนเองได้เข้าไปเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับปัญหาสังคม
ผู้สูงอายุในอนาคต อีกทั้งไม่มีพื้นฐานความรู้ในประเด็นดังกล่าวเท่าที่ควร ทั้งในทาง
วิชาการและปฏิบัติ
ด้วยเหตุปัญหาในข้ างต้ น คณะผู้ จัดทาโครงการตระหนั กว่า การสร้างพื้ นฐาน
ความรู้เรื่องสังคมผู้สูงอายุนั้น เป็นทั้งเป้าหมาย ข้อท้าทาย และโอกาสของระบบ
การศึกษาไทย ตลอดทั้งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย

๒
หัวข้อ
รายละเอียด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นในการพัฒนารูปแบบเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสมรรถนะการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข องนั ก เรี ย นเพื่ อ การต่ อ ยอด
สู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่
นาร่อง อาเภอสันป่าตอง อาเภอแม่ริม และอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะของ
นั ก เรี ย น ในการต่ อ ยอดความรู้ ค วามเข้ า ใจสู่ น วั ต กรรมแพลตฟอร์ ม การดู แ ล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบของการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อ
การต่อยอดสู่ นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้ สู งอายุโ ดยชุมชนและธุรกิจ เพื่ อ
ผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมดังนี้
4. เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุ
ของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
และธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ได้ ฐ านข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒ นาสมรรถนะการดูแล
ผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
2. ได้นวัตกรรมจากการพัฒนารูปแบบ จานวน 3 นวัตกรรม ได้แก่
2.1 คู่มือหลักสูตรการสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
2.2 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
2.3 แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่องสร้างชุมชนและธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 1 เว็ปไซด์
3. ได้รวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนเป็นหนังสือ จานวน 1 เล่ม
7. พื้นที่เป้าหมาย
พื้น ที่อาเภอสั นป่ า ตอง อาเภอแม่ริ ม และอาเภอเมื อ ง ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
พื้นที่ขยายผล 5 อาเภอ
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
อบรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรม
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2567 จานวน 865,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 432,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 432,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนในพื้นที่นาร่องจังหวัด
เชียงใหม่
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2567 จานวน 1,510,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 755,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 755,300 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หัวข้อ
9. หน่วยงานดาเนินงาน
10. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (output)

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2567 จานวน 2,376,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,188,100 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,188,100 บาท
1. ได้ ฐ านข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒ นาสมรรถนะการดูแล
ผู้สูงอายุของนักเรียนเพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมแพลตฟอร์มการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชนและธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุในพื้นที่นาร่องจังหวัดเชียงใหม่
2. ได้นวัตกรรมจากการพัฒนารูปแบบ จานวน 3 นวัตกรรม ได้แก่
2.1 คู่มือหลักสูตรการสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียน
2.2 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
2.3 แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่องสร้างชุมชนและธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 1 เว็ปไซด์
3. ได้รวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนเป็นหนังสือ จานวน 1 เล่ม
1. นักเรียนเกิดสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและในชุมชน
2. เกิดการส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
3. เกิดชุมชนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลในด้านการดูแลผู้สูงอายุ
4. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น
5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่สามารถ
ขับเคลื่อนด้านการศึกษา ธุรกิจ และสื่อออนไลน์ที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้ง
ระบบของประเทศและ มั ก สร้ า งต้ น ทุ น ในการปรั บ ตั ว ¬ของครู แ ละสถานศึ กษา
ค่อนข้างสูง แต่อาจไม่ได้นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษารวมทั้ง
อาจมีผลกระทบเชิงลบที่ไม่ได้ตั้งใจต่อสถานศึกษาและครูทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน
มีองค์กรต่าง ๆ ได้พยายามยกระดับการศึกษาของสถานศึกษา โดยพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนและการบริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในห้องเรียน
โดยตรง แต่นวัตกรรมเหล่านั้นไม่ได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาโดยทั่วไป ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะปัจจัยเงื่อนไขด้านนโยบาย กฎระเบียบภาครัฐ และการสนับสนุน
การพัฒนา ขีดความสามารถของครูในสถานศึกษาทั่วไป
การปฏิรูประดับพื้นที่จึงเป็นคาตอบที่จาเป็น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
เพราะเป็นการส่งเสริม จุดแข็งและลดข้อจากัดของการปฏิรูปทั้งระดับประเทศและ
ระดับสถานศึกษา โดยกรรมการปฏิรูประดับเขตพื้นที่ ที่สามารถขยายผลนวัตกรรม
การเรียนการสอนและการบริหารในวงกว้าง ผ่านการลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ในขณะเดียวกันแนวทางนี้มีความเสี่ยงต่ากว่าการปฏิรูประดับประเทศ เพราะจากัด
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นไว้ในพื้นที่กรณีการปฏิรูปไม่ประสบผลสาเร็จ และ
“พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาเป็ น พื้ น ที่ ป ฏิ รู ป จะช่ ว ยให้ ป ระเทศไทยสามารถปรั บ
นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การของพื้ น ที่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด จากการกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษา” ยังสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการดาเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องจนประสบผลสาเร็จแล้วนาไปขยายผลทั้งประเทศ นอกจากนี้
การปฏิรู ป ในระดับ พื้น ที่ยัง เปิดโอกาสให้ รัฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชุมชน
องค์ ก รประชาสั ง คม และภาคธุ ร กิ จ ในท้ อ งถิ่ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการร่ ว มพั ฒ นา
การศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนและบริบทพื้นที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง มี น โยบายเพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
จัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัด
การศึกษา จึงจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้
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รายละเอียด
การบริหารจัดการที่คล่องตัว ให้ครูใช้เวลาในการพัฒนานักเรี ยนอย่างเต็มที่ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูง มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไปยังสถานศึกษาในพื้นที่อื่นได้
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนาร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และได้ดาเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คมในการจัด การศึ ก ษา
มีสถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรม จานวน 104 แห่ง ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งด้านเจตคติ ทักษะ สมรรถนะและ
ความรู้ ครู และผู้ บริห ารสถานศึกษาเป็นผู้ นาทางวิชาการ สามารถออกแบบการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และปรับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที่ได้มากขึ้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย เพิ่ ม คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สร้างคนรุ่นใหม่ของเชียงใหม่ ให้รู้คิด จิตใจดี
มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่
อันจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งพื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้ (Learning Space) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Vision)
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจั งหวัด
เชี ย งใหม่ มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning ให้ได้ผลลัพธ์ทางการศึกษา (DOE) จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใ ห้ มี ค วามเสมอภาคและ
เท่าเทียม
4. เพื่อสร้ างและพัฒ นากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คมในพื้ น ที่ น วั ต กรรม
การศึกษา
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าการบริการทางการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 ต่อปี
7. พื้นที่เป้าหมาย
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 104 แห่ง

๓
หัวข้อ
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ :

รายละเอียด

การสร้างความเข้มแข็งนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 21,690,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,338,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,338,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,338,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 4,338,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,338,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต ๑-๖,
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
สภาลมหายใจ, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,
สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ
21,690,000 บาท
12. ผลผลิต (output)
1. สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ตามแนวทางของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนของสถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีคุณภาพ คุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่๒๑
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของ
พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาและมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
4. เกิดกลไกการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เน้นการกระจายอานาจและ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษานาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการ
(Outcome)
จั ด การเรี ย นการสอนแบบ Active Learning และยกระดั บ การศึ ก ษาให้
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เกิ ด กลไกการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบใหม่ ที่ เ น้ น การกระจายอ านาจ
สู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีทุกภาคส่วน มีระบบการบริห ารจั ด การ
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง และรองรับสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญระดับโลก และมีแนวโน้มเพิ่มความ
รุนแรงขึ้น จากรายงานอุบัติการณ์ การฆ่าตัวตายของประชากรโลกในปัจจุบันของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในระยะ 45 ปีผ่านมามีการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 จึงมีการคาดการณ์ว่าปี 2563 ทั่วโลกจะมีผู้ฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.53
ล้ านคน และมีผู้ พยายามฆ่าตัว ตายอี กประมาณ 10 – 20 เท่าของผู้ ฆ่าตั ว ตาย
นั่นคือจะมีผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ 1 คนทุก 20 วินาทีและมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย 1 คน
ทุก 1- 2 วินาที (มาโนช หล่อตระกูล , 2553) ในประเทศไทย การฆ่าตัวตายอยู่ใน
อันดับที่ 58 ของโลก โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายเฉลี่ยที่ 7.8 ต่อประชากรแสนคน
(Lancet,2011) จากข้อมูลรายงานอั ตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยในช่วงปี
2558 – 2563 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จเท่ากับ 6.47,6.40,6.32,6.64 และ
7.37 ต่อแสนประชากรตามลาดับ (กรมสุขภาพจิต ,2563) จากการดาเนินงานที่
ผ่านมา เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดในประเทศไทยติดต่อกันมาตลอด
และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดอัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จในปีที่ผ่ านมาไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร จากรายงานข้อมูลปัญหาการ
ฆ่าตัวตายสาเร็จในเขตสุขภาพที่ 1 พบว่าในปี 2559 – 2563 มีอัตราการฆ่าตัว
ตายสาเร็จเท่ากับ 12.67,11.35,10.93 ,10.81 และ 11.8 ต่อแสนประชากร
ซึ่ ง สู ง มากถื อ ได้ ว่ า เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของเขตสุ ข ภาพที่ 1 ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น งาน
อย่างจริงจัง และจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จสูงติด 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จจากฐานระบบข้อมูล
การเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย รง 506 S version 10 กรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ 2563
พบว่า ด้านความสั มพันธ์ ปัญหาที่พบมากที่สุ ดคื อ ปัญหาทะเลาะกับ คนใกล้ ชิ ด
ร้อยละ 44.38 รองลงมาคือ ปัญหาความน้อยใจ ถูกดุด่า คิดเป็นร้อยละ 26.58
และปั ญหาความรัก ความหึ งหวง ร้อยละ 16.71 ด้านโรคเรื้อรัง พบว่า มี การ
เจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย คิดเป็นร้อยละ 46.96 มีการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
คิดเป็นร้อยละ 24.74 และ ร้อยละ 26.26 มีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
ทั้ ง ยั ง มี ปั จ จั ย กระตุ้ น ได้ แ ก่ การทะเลาะกั บ คนใกล้ ชิ ด ร้ อ ยละ 49.21 น้ อ ยใจ
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รายละเอียด
ถูกตาหนิ ร้อยละ11.45 ความรักหวง ร้อยละ 3.52 ด้านการใช้สารเสพติดและ
การใช้สุราร้อยละ 22.22 และด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 26.76
การส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นโครงการที่ดาเนิน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี ค้นหากลุ่มเสี่ยง
ต่ อ การฆ่ า ตั ว ตายให้ เ ข้ า ถึ ง บริ ก าร และมี ก ารติ ด ตามดู แ ลต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ชุ ม ชน
โดยการบูรณาการงานกับงานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
ที่เกี่ย วข้องและชุมชน ให้ เข้ามามีบทบาทในการส่ งเสริมสุขภาพจิตป้องกันแก้ไข
ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่ร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ได้ รั บ การบ าบั ด รั ก ษา ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางใจ
ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะสามารถเผชิ ญ และอยู่ กั บ ปั ญ หาของตั ว เองได้ โดยไม่ ฆ่ า ตั ว ตาย
อันจะนาไปสู่การมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไปอย่างยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อลดการฆ่าตัวตายสาเร็จในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย
2. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข อสม. แกนน าชุ ม ชนที่ เ กี่ ยวข้ อ งสามารถค้นหา/
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขต่อไป
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีภูมิคุ้มกัน
ด้านจิตใจเมื่อเผชิญปัญหาวิกฤติในชีวิต
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ผู้พยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 80 ไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
2. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
3. มีชุมชนต้นแบบป้องกันการฆ่าตัวตาย เพิ่มมากขึ้น ปีละ 5 ตาบล
4. ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
7. พื้นที่เป้าหมาย
อาเภอ 25 อาเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การพัฒนาการคัดกรอง และทักษะการสื่อสารทางบวก ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกัน
ปัญหาการฆ่าตัวตาย
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 6,858,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,371,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,371,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,371,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,371,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,371,700 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่, สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 944,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 188,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 188,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 188,800 บาท

๓
หัวข้อ

รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 188,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 188,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่, สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
งบประมาณ :
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 3,900,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 780,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 780,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 780,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 780,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 780,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่, สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 11,702,5000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 2,340,550 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 2,340,550 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,340,550 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,340,550 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,340,550 บาท
12. ผลผลิต (output)
1. ผู้พยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 80 ไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในระยะเวลา 1 ปี
2. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
3. มีชุมชนต้นแบบป้องกันการฆ่าตัวตาย เพิ่มมากขึ้น ปีละ 5 ตาบล
4. ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. แกนนาชุมชนเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ผ่านหลักสูตรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ
(Outcome)
2. การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายแกนนาสุขภาพจิต อาเภอป้องกันการฆ่าตัวตาย
จังหวัดเชียงใหม่
3. กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค (เรื้อรังทางกาย ปัญหาสุรายาเสพติด จิตเวช) ได้รับการ
คัดกรองโรคซึมเศร้าและติดตามเฝ้าระวังในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการและรับการรักษาต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ประชาชนในเชียงใหม่มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีการฆ่าตัวตาย

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานที่ 2 ลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และพระราชปณิธาน
ลดความเหลื่อมล้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในหลายจั ง หวั ด ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ได้เมตตาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ไว้อย่าง
มากมาย ซึ่งข้อมูลจากส้านักงาน กปร. เมื่อปีพุทธศักราช 2563 ได้ท้าการส้ารวจ
และรวบรวมจ้านวนโครงการไว้ได้มากถึง 630 โครงการ ซึ่งยังไม่รวมถึงโครงการที่มี
ลักษณะการน้อมน้าหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริไปขยายผล
ในพืนที่อื่นๆ อีกจ้านวนมากเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร
ชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงความส้าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริใน
พื นที่ จึ ง ได้ ส ร้ า งกลไกคณะกรรมการประสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ทังในระดับจังหวัด และระดับอ้าเภอ และ
ได้ ก้ า หนดให้ มี โ ครงการการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้น มา ทังนี โครงการนีเป็นการด้าเนินโครงการของ
ทุกภาคส่ ว นมีการแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่ อนและขยายผล
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งและยั่งยืน
(Sustainable Development) เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้ มี แ นวทางการ
ด้ า เนิ น ชี วิ ต มี ก ารสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ และยกระดั บ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนา
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามศาสตร์ พ ระราชาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

๒
หัวข้อ
รายละเอียด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสนองพระราชด้าริ ขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการด้าเนินงานโครงการ
พระราชด้ า ริ ฯ ในพื นที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และเกิ ด การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรอย่ า ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัด
เชี ย งใหม่ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการด้ า เนิ น งานตามศาสตร์ พ ระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลลงไปสู่พืนที่ได้
3. เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความส้าคัญในการน้อมน้าแนวทางของศาสตร์
พระราชา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันของประชาชนในพืนที่
4. เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของระบบฐานข้อมูล (Data Base) ให้มีประสิทธิภาพ
5. ประชาชนในพืนที่และที่เกี่ยวข้องได้มีการน้อมน้าหลักการของศาสตร์พระราชา
และแนวพระราชด้าริฯ ไปใช้ในการด้าเนินชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development) ต่อตนเองและสังคม
6. เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธ้ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย บุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงานตามแนวทาง
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง น้ า ไปปรั บ ใช้ อ ย่ า งเหมาะสม สามารถถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ และขยายผลไปสู่ พื นที่ต่างๆ เพื่อสนองพระราชด้าริ ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
พืนที่จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การประชุมวางแผน บริ หารจัดการ และตรวจติดตามการดาเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ :
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 3,815,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 763,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 763,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 763,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 763,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 763,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ :
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 34,538,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 6,907,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 6,907,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 6,907,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 6,907,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 6,907,600 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่

๓
หัวข้อ
รายละเอียด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
2. ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
4. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอฝาง
5. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
งบประมาณ :
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 6,170,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 1,370,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 1,200,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโครงการ
พระราชดาริ
งบประมาณ :
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 19,409,500 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 3,880,700 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 3,882,200 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 3,882,200 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 3,882,200 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 3,882,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
การขยายผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าและการจัดทาแผนปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการโครงการเกษตรวิชญา
งบประมาณ :
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 13,432,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 2,654,200 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 2,694,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 2,694,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 2,694,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 2,694,600 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
การขับเคลื่อนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ หน่ วยงานทางการศึ ก ษา
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ :
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 8,296,500 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 1,336,500 บาท

๔
หัวข้อ

ผู้รับผิดชอบ :
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ :

ผู้รับผิดชอบ :
9. หน่วยงานดาเนินงาน

10. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 1,740,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 1,740,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 1,740,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 1,740,000 บาท
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
แสดงนิทรรศการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 7,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 1,500,000 บาท
ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่
1. ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
3. ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
4. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
5. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
6. ส้านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
7. ที่ท้าการปกครองอ้าเภอฝาง
8. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2570 จ้านวน 93,162,200 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2566 จ้านวน 18,412,600 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2567 จ้านวน 18,687,400 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2568 จ้านวน 18,687,400 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2569 จ้านวน 18,687,400 บาท
งบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2570 จ้านวน 18,687,400 บาท
1. เกิดนโยบาย แนวทาง แผนงาน / โครงการ และการติดตามการด้ าเนิ น การ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพืนที่ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เกิดการพัฒ นาแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ

๕
หัวข้อ

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
3. เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจนเกิดความเข้าใจในหลักการของศาสตร์พระราชา
และน้อมน้าประยุกต์ใช้กับการด้ารงชีวิตและเกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เกษตรปลอดภัยบนพืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการขยายผล
ในพืนที่อย่างเหมาะสม
4. มี พื นที่ สี เ ขี ย วเพิ่ ม ขึ น ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี จิ ต ส้ า นึ ก ที่ ดี ใ นการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป
5. เกิ ด การเผยแพร่ ข้ อ มู ล การขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้ส ะดวก เกิดการรับรู้
ตระหนัก และน้อมน้าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
6. ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้
1. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน
2. มีการน้อมน้าศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในทุกระดับ และด้ารงชีพตามแนวทาง
พระราชด้าริ บนพืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พร้อมอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิ ธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 ลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั งคมตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และพระราชปณิธาน
3. แนวทางการพัฒนา
ลดความเหลื่อมล้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงใหม่มีจ้านวนสุ นัขและแมวจรจัดจ้านวน 4,700 ตัว สร้างความ
เดือดร้อนร้าคาญ เห่าหอนสร้างมลภาวะทางเสียง คุ้ยขยะสร้างความสกปรก ขับถ่าย
ไม่เป็นที่ส่งกลิ่น ไม่พึงประสงค์ วิ่งตัดหน้ารถเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กัดท้าร้าย
ผู้คนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระหว่างสัตว์
และคน สร้างปัญหาให้กับจังหวัดและท้าลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ภาครัฐต้องใช้
งบประมาณจ้านวนมากในการแก้ไขปัญ หาดังกล่ าว ประกอบกับ แผนยุทธศาสตร์
การด้าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒ น วรขัตติ ยราชนารี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัด การระบบศู นย์พั ก พิ งสั ต ว์
ก้าหนดเป้าหมายให้ มีการพัฒ นาและปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดที่มีความเสี่ยง
และจั งหวัดท่ องเที่ ยวให้ มีให้ มี มาตรฐาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ถู กก้าหนดให้ จะเป็ น
จังหวัดน้าร่องในพืนที่ภาคเหนือ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยส้ า นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ได้ บู ร ณาการ
หน่วยงานทังภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมกันจัดท้าโครงการนีขึน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยแก้ปัญหาอันตรายและความเดือดร้อนร้าคาญที่มาจากสัตว์จรจัด และ
ด้านการเป็นแหล่งจ้างงานในพืนที่ เพื่อเป็นตัวอย่างในด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์
และการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ พั ก พิ งต้ น แบบให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งใช้ เป็ น แบบอย่ างในการ
ด้ าเนิ น การ และเพื่ อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วของจั งหวัด เชี ย งใหม่ โดยการสร้า ง
ความเชื่อมั่นให้ แก่นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย อีกทังยังสามารถเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. แก้ปัญหาสุนัขจรจัด และเป็นต้นแบบให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์
น้าไปขยายผล
2. สร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การสถานพั ก พิ งสั ต ว์ แ ละ
สาธารณชน

หัวข้อ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9. หน่วยงานดาเนินงาน
10. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
11. งบประมาณ

รายละเอียด
3. สร้างงานให้ประชาชนในพืนที่
4. ให้ บริการวิชาการทางด้านการปศุสั ตว์และสัตว์เลียง ทังการวิจัยและการเรียน
การสอนของคณะสัตวแพทย์ และคณะสัตวศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพืนที่
6. แก้ปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดเชียงใหม่
7. เป็ น แหล่ งท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้าและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์
1. มีศูนย์พักพิงสัตว์ที่มีมาตรฐาน จ้านวน 1 ศูนย์
2. มีสายทางในพืนที่ศูนย์พักพิง 1 สายทาง
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จั ด ตั งศู น ย์ พั กพิ งสั ต ว์ จั ง ห วั ด เชี ย งให ม่ ตามพ ระป ณิ ธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
20,000,000 บาท
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
อ้าเภอแม่ริม
ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
โครงการชลประทานเชียงใหม่
ส้านักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1 (ล้าปาง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยทราย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พัฒนาเส้นทางในพืนที่ศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8,500,000 บาท
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28,500,000 บาท

หัวข้อ
12. ผลผลิต (output)

๑3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ศู น ย์ พั ก พิ ง สุ นั ข จรจั ด ตามพระปณิ ธ าน ฯ ที่ มี ม าตรฐาน
เป็นต้นแบบในการด้าเนินงานของภาคเหนือ ในด้านการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด
การควบคุมประชากรสุนัข การจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
2. ศูนย์พักพิงมีโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกในพืนที่
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึน จากการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
ที่ก่อความเดือดร้อนร้าคาญ และเป็นพาหะน้าโรคพิษสุนัขบ้า
2. อุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง
3. เป็นแหล่งจ้างงานในพืนที่
4. เป็นศูนย์กลางการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ด้านการเรียนการสอนทางสัตวแพทย์
และสั ต วศาสตร์ ของ มหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ และการให้ บ ริก ารด้ านสุ ข ภาพสั ต ว์
ในพืนที่

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความยั่งยืน
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิ ทธิภ าพในด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน
โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ทุกรูปแบบ
3. แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือ ของ
ทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
4. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยด้านตะวันตกของภาคเหนื อ
ตอนบน ในภาพรวมปรากฏการพยายามลักลอบนาเข้า ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และ
คีตามีน จากแหล่ งผลิ ตนอกประเทศเพื่อน ามาค้า ในประเทศและยังถู กใช้ เ ป็ น
ทางผ่านไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพื้นที่ชนกลุ่มน้อยของประเทศ
เมียนมาเข้าสู่ชายแดนของประเทศไทยด้านจังหวัดเชียงใหม่ ในปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา ซึ่งการลักลอบนาเข้าในแต่ละครั้งมีปริมาณที่มากขึ้น เป็นผลมาจาก
พื้นที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งแหล่งผลิตยาบ้าและไอซ์ มีสถานการณ์ความไม่สงบจากการสู้ รบ
ระหว่างกองทัพสหภาพเมียนมากับ กองกาลังชนกลุ่มน้อย ชนกลุ่มน้อยที่ลักลอบ
ผลิตยาเสพติดหลัก เช่น กลุ่มว้า กลุ่มโกกั้ง และกลุ่มเมืองลา เร่งระบายยาเสพติด
ออกจากพื้นที่เพื่อลดการสูญเสียและเพื่อหารายได้ นอกจากนี้ชนกลุ่มน้ อยใน
ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รัฐฉานใต้ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ปรากฏ
ข่าวสารว่ามีผู้ผลิตรายใหม่ (รายย่อย) ในลักษณะผลิตอัดเม็ดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
รัฐฉาน ได้แก่ กลุ่มว้า อาข่า ลีซอ มูเซอ จีนฮ่อ และไทยใหญ่ การลาเลียงยาเสพติด
ส่วนมากจะพบมากทางด้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลั ก กลุ่มขบวนการ
ค้ายาเสพติด กองกาลั งว้า (UWSA) และกลุ่ ม อส.ทมม. เชื้อสายมูเซอ ในเขต
สหภาพเมียนมายังคงมีการติดต่อประสานงานกับขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
ชาวเขาในเขตไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลักลอบลาเลียงของขบวนการฯ เชื้อสาย
มู เ ซอ จากภายนอกประเทศพบว่ า มี ก ารใช้ วิ ธี ก ารทยอยขนครั้ ง ละหลั ก ล้ า น/
แสนเม็ดด้วยวิธีการเดินเท้าเข้าสู่ประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติ
สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศ
๑. การผลิ ต ยาเสพติ ด จากข้ อ มู ล การส ารวจพื้ น ที่ ป ลู ก ฝิ่ น ของไทยฤดู ก าล
ปี ๒๕๖3/๖4 ของสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สานักงาน ป.ป.ส.
(ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564) พบการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่
จานวน 71.14 ไร่ มีจานวนลดลงจากฤดูกาล ๒๕๖2/๖3 ร้อยละ 11.82 โดยพื้นที่

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
ที่มีการปลูกฝิ่น ๓ ลาดับแรก ได้แก่ อาเภอแม่แ ตง อาเภอเชียงดาว และอาเภอ
พร้ า ว ลั ก ษณะการปลู ก ฝิ่ น โดยทั่ ว ไป จากการส ารวจทางอากาศ พบว่ า
แปลงส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลงแต่มีการกระจายตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันหลายแปลง
ในเขตป่ า ลึ ก อยู่ ห่ า งไกลและกั น ดารยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ทั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ เ ดิ ม และ
เปิดพื้นที่แปลงใหม่ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ระบบน้าสปริงเกอร์ พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง
จากปีที่แล้วเนื่องจากมีการดาเนินมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในช่วงก่อนฤดูปลูก
๒. การลักลอบนาเข้า สถานการณ์การลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
ด้านจั งหวัด เชียงใหม่ พื้นที่ลั กลอบนาเข้ายาเสพติดหลั กยังคงเป็นพื้นที่อาเภอ
เชียงดาว อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ยาเสพติดหลักที่มีการลักลอบ
นาเข้า ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิต
และแหล่งเก็บพักยาเสพติดของกลุ่มนักค้าฝั่งประเทศเมียนมา ประกอบกับปัญหา
ทางการเมืองของกองทัพสหภาพเมียนมาและชนกลุ่มน้อย กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้
เร่งผลิตและจาหน่ายอย่างไม่จากัด อีกทั้ง มีการลดราคายาเสพติดลงเพื่อสร้าง
แรงจู งใจกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถูก
รัฐบาลสหภาพเมียนมา กดดันให้ยุ ติบทบาทหรือเลิกผลิต จนส่งผลให้เกิด Over
Supply ในประเทศไทยจานวนมาก และมีการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่าน
ไปยังกลุ่มประเทศที่สาม สังเกตได้จากปริมาณการจับกุมยาเสพติดจานวนมากใน
ห้ ว งที่ ผ่ า นมา กลุ่ ม ลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติ ด เข้ า สู่ ป ระเทศไทยกลุ่ ม หลั ก คื อ
กลุ่มเชื้อสายมูเ ซอ และเชื้อสายอาข่า ซึ่งมีกองกาลังกระจายอยู่บริเวณตรงข้าม
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว โดยมีเครือข่าย
ในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอาข่า กลุ่มม้ง และคนไทยพื้นราบ เป็นผู้ลาเลียงต่อเพื่ อ ส่ ง
ยาเสพติดให้กับลูกค้าภายในประเทศ โดยบางรายมีการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว
ทาให้ยากต่อการตรวจค้น ปรากฏข่าวสารกลุ่มลาเลียงบริเวณแนวชายแดนและ
พื้นที่ตอนใน ได้แก่ กลุ่มมูเซอ พื้นที่อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ช่องทางที่ปรากฏข่าวสารการลักลอบนาเข้ายาเสพติดชายแดน
ด้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่อาย อาเภอฝาง เนื่องจาก
เป็ น พื้น ที่ที่อยู่ใกล้ กับ แหล่ งผลิ ตยาเสพติ ดและแหล่ งเก็บ พั กยาเสพติ ดในพื้ น ที่
สหภาพเมียนมา โดยในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถนาผู้เสพ/ผู้ติด
เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา (ทุกระบบ) จานวนทั้งสิ้น 8,406 ราย โดยกลุ่ม
ที่เข้ารับการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจ จานวน 4,144 ราย ระบบบังคับบาบัด
จานวน 3,901 ราย และระบบต้องโทษ จานวน 361 ราย กลุ่มผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
โดยกลุ่ ม ต้ อ งโทษและบั ง คั บ บ าบั ด ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นช่ ว งอายุ 30 - 34 ปี
กลุ่มสมัครใจส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มช่วงวัย
ทางาน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ทั้งในภาคการเกษตร ช่างยนต์
ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า งไฟฟ้ า ฯลฯ โดยส่ ว นมากจะเป็ น ผู้ มี ร ายได้ รั บ จ้ า งรายวั น
โดยมีรายได้ค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ระหว่างวันละ 100 - 500 บาท ชนิดยาเสพติดที่มี

๓
หัวข้อ

รายละเอียด
การแพร่ ร ะบาดในพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ยาบ้ า รองลงมา ได้ แ ก่ ฝิ่ น และเฮโรอี น
ส่วนยาเสพติดชนิดอื่นมีบ้างเล็ กน้อย เช่น ไอซ์ กัญชา คีตามีน และสารระเหย
ซึ่งทั้งเฮโรอีนและฝิ่นจะพบมากในกลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่สูง โดยยังคงมีมุมมองว่าฝิ่น
เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต มีการใช้เพื่อเสริมการทางานภาคการเกษตรให้สามารถ
ทางานได้ทน อีกทั้งมีการใช้ฝิ่นเพื่อบรรเทาปวดเป็นยารักษาโรคเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น
ดังนั้น ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
จึงได้กาหนดเป้าหมายคือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ได้ รับ
การควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย
ดาเนินการลดจานวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทาผิดซ้าในระดับพื้นที่
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อควบคุมและลดระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดยบู รณาการความร่ว มมือจากทุ กภาคส่ ว นแก้ ไ ขปัญหาอย่ างจริง จัง และ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
2. เพื่อให้ ประชาชนในพื้น ที่ต ระหนั ก ถึ งโทษภัยยาเสพติ ด จนถึงระดับเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เฝ้าระวัง ป้องกัน บาบัด และปราบปราม
จนสามารถลดและควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มิให้ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและประชาชน
3. ลดจานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยนาเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาที่
มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับสภาพการใช้สารเสพติด
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี (หมู่บ้าน)
7. พื้นที่เป้าหมาย
25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 49,259,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 9,259,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 10,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
2. ศอ.ปส.จ.ชม./ ศป.ปส.อ.
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
4. สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ

๔
หัวข้อ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
49,259,700 บาท
1. ป้ องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุ่ มประชากร นาไปสู่ การแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน
2. มี ห มู่บ้ าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด มากกว่าร้อยละ 60 ของหมู่บ้าน/
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1. สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
2. ประชาชนทราบถึงโทษของยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการเด็กและเยาวชนร่วมสร้างกระแส ป้องกันยาเสพติด
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิ ทธิภ าพในด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน
โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ทุกรูปแบบ
3. แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือ ของ
ทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
4. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการ
รักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้เกิด การ
ควบคุมสภาพปัญหายาเสพติดให้ลดลงอย่างต่อเนื่องจึงกาหนดยุทธศาสตร์ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป้าหมาย: เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนและ
กลุ่มผู้ใช้แรงงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชนเพื่อลดปัญหา
ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพรายใหม่โดยมีมาตรการและแนวทางการคาเนินงาน
เพื่อสร้ างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเน้นการกระตุ้นและรณรงค์ระดับของ
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1) กลุ่มปฐมวัย (อายุ ๒ - 6 ปี) ๒) กลุ่มเด็กและเยาวชนก่อน
วั ย เสี่ ย ง (ป.1- ป. ๖) เด็ ก มั ธ ยมศึ ก ษา (ม.1-3) มั ธ ยมศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษาสถานประกอบการเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่
เป็น ๑ ใน 12 จังหวัดที่เป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดที่สาคัญและการระบาด
ที่สูงกว่าพื้นที่ทั่วไปมีการนายาเสพติดเข้าตามแนวชายแดน ดังนั้น ปัญหาเยาวชน
ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงมีโอกาสมากกว่าพื้นที่ปกติจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดยาเสพติด (จากแบบ 315) พื้นที่ ปปส. ภาค ๕ (ต.ค. ๒๕6๒ มี.ค. ๒๕6๓) จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด จานวน 9,613 คน
ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ซึ่งแยกเป็นระบบสมัครใจ จานวน 4,518 คน
ระบบบังคับบาบัด จานวน 4,086 คน และระบบต้องโทษ จานวน 1,009 คน
ผู้มารับการบาบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.7 มีอายุเฉลี่ย 37 ปี อายุต่าสุด
13 ปี สูงสุด 91 ปี

๒
หัวข้อ
รายละเอียด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน
วัยทางานและประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการร่วมคิด
ร่วมทากิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. มีส มาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 90 ของเด็กและเยาวชนที่
มีอายุ 6 – 24 ปี
2. มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอาเภอ จานวน 25 แห่ง
3. มีอาเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอาเภอ จานวน 25 แห่ง
4. มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จานวน 350 ชมรม
5. มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จานวน 350 ชมรม
6. มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จานวน 7 ชมรม
7. ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ
5 ชมรม
7. พื้นที่เป้าหมาย
25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 5,590,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,110,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,120,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,120,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,120,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,120,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 8,239,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,639,700 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,650,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,650,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,650,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,650,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๓
หัวข้อ
8.3 กิจกรรมย่อยที่ 3
งบประมาณ

รายละเอียด
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 7,732,900 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,532,900 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,550,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,550,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,550,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,550,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
2. ศอ.ปส.จ.ชม./ ศป.ปส.อ.
3. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
4. สานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 21,563,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,283,300 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 4,320,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 4,320,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 4,320,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 4,320,000 บาท
12. ผลผลิต (Output)
1. แกนนาชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านหลักสูตรค่าย/ พัฒนาศักยภาพ
2. การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
3. ผลงาน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับประเทศ
4. ผลงาน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค/ระดับประเทศ
5. ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้นแบบระดับประเทศ
6. ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
7. ผลงานสมาชิกแกนนา TO BE NUMBER ONE ดาเนินงานในชมรมฯ
8. อาเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอาเภอ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน 1. เกิ ดกิ จกรรมที่ ส ร้ างสรรค์ ในสมาชิ กชมรม TO BE NUMBER ONE จั งหวั ด
โครงการ (Outcome)
เชียงใหม่
2. เกิ ด กระแสการปลุ ก จิ ต ส านึ ก ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
เยาวชนทุกกลุ่มอายุ
3. มีสถานที่ให้ เยาวชนได้จัดกิจกรรมปรับทุกข์สร้างสุ ขแก้ปัญหาและพัฒนาอี คิ ว
ในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอาเภอภายใต้การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการชมรมฯและเกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่
4) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอาเภอ
5) มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE ในระดับอาเภอ

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการบู ร ณาการสร้ า งความมั่ น คงในพื้ น ที่ ช ายแดนและเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน
โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ทุกรูปแบบ
3. แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือ ของ
ทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
4. หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งได้ให้ความสาคัญ
เร่งรัดดาเนินการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้า
เมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน พัฒนาและ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความ
มั่ น คงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕7) ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
ในการป้องกันปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นหรือได้ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ภาคส่วนได้ มีการตระหนัก และ
มีจิตสานึกความมั่นคงด้านการผนึกกาลังของทุกภาคส่วน เพื่อนาพลังอานาจของ
ชาติ ใ นมิ ติ ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ต วิ ท ยา การป้ อ งกั น ประเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา เสริมด้าน
ความมั่ น คงของชาติ ได้ อ ย่ า งประสาน สอดคล้ อ ง และมี เ อกภาพในการ
ดาเนินงานทั้งมิติภายในประเทศ และมิติต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสนับสนุน
การดาเนินงานในกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่อาเภอชายแดนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ติดกับ
รั ฐ ฉาน ประเทศสหภาพเมี ย นมาระยะทางชายแดนยาว 227 กิ โ ลเมตร
ประกอบด้วย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเชียงดาว อาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ
อาเภอแม่อาย และอาเภอเวียงแหง มีตาบลติดกับแนวชายแดน 12 ตาบล 139
หมู่บ้ าน มีช่องทางเข้า -ออกตามธรรมชาติ รวม 30 ช่องทาง สภาพเขตแนว
ชายแดนใหญ่เป็นป่าเขาระยะหลายกิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจน
ทาให้มีปัญหาตามแนวชายแดนมากมาย ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายในบริเวณ
ชายแดนปัญหายาเสพติดปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และปั ญ หาการลั ก ลอบเข้ า เมื อ งสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในความเป็ น ไทย ปั ญ หาการ

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
แพร่ระบาดของโรคติดต่อที่นาพาโดยแรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้อพยพหลบหนีภัย
จากการสู้รบในประเทศเมียนมา ปัญหาการปักปันหลักเขตแดน และทุ่นระเบิด ฯลฯ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นในที่ชายแดน
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ
ตาบลและหมู่บ้านชายแดน ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิด
ความสามั ค คี และจะพั ฒ นายกระดั บ ชุ ม ชนเป็ น ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชน
เสริมสร้างระบบป้องกันตนเอง มีระบบเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์
3. เพื่อให้ผู้นาชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมั่นคง
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์
ความร่วมมือที่เข้มแข็งบนพื้นฐานกระบวนความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพื้นที่อาเภอ
ชายแดน จานวน 750 คน
2. มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ในพื้นที่อาเภอชายแดน เพิ่มขึ้น
100 คน
3. ประชาชนในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน จานวน 410 คน
4. มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จานวน 5 ครั้ง
ในพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน
7. พื้นที่เป้าหมาย
5 อาเภอชายแดน ได้แก่ อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอเวียงแหง อาเภอ
เชียงดาว อาเภอไชยปราการ
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การฝึ ก อบรมประชาชนเพื่ อ สร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น รวมกั น ต่ อ ต้ า นปั ญ หา
ภัยความมั่นคงในพื้นที่อาเภอชายแดน ๕ อาเภอ
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 4,950,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 990,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 990,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 990,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 990,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 990,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๓
หัวข้อ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประชากรกลุ่ ม เปราะบางและกลุ่ ม ผู้ น าที่ ต้ อ งการ
มีส่วนร่วมในการซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 4,253,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 850,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 850,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 850,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 850,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 850,600 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์
และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี กับประเทศเพื่อน ของ ๕ อาเภอ
ชายแดน
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 2,405,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 481,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 481,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 481,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 481,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 481,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว เวียงแหง ฝาง ไชยปราการ และแม่อาย
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการข่ า วโดยกลุ่ ม อาสาสมั ค รป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ยาเสพติดตามแนวชายแดน
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 2,237,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 447,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 447,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 447,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 447,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 447,500 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
การอ านวยการบริ ห ารจั ด การและตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดน
เข็มแข็ง
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,735,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 347,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 347,000 บาท
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รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 347,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 347,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 347,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
1. ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
2. ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
3. ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง
4. ที่ทาการปกครองอาเภอไชยปราการ
5. ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
6. ที่ทาการปกครองอาเภอแม่อาย
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 15,580,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 3,116,100 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 3,116,100 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 3,116,100 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 3,116,100 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 3,116,000 บาท
12. ผลผลิต (Output)
1. มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นในที่
2. หน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอกชน และประชาชน
ทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตระหนักรู้ว่าภัยด้านความมั่นคงเป็นปัญหาใกล้ตัว และ
เป็นปัญหาของส่วนรวม
3. มีการแก้ไขปัญ หาด้านความมั่น คงโดยหน่ว ยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหา
มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
4. เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบล
และหมู่บ้าน จากการร่วมคิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และ
พัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน สามารถสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน
โครงการ (Outcome)
เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน และนามาซึ่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่น คงภายในเพื่อสร้ างความมั่นคง
ปลอดภัยและความมั่นใจของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงภายใน และมั่นคงชายแดน
โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รองรับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ทุกรูปแบบ
3. แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือ ของ
ทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ความมั่นคงยุทธศาสตร์ ที่ ๓
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยให้สังคม และเน้ นการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ เพื่อเป็น กาลังใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยการพัฒนาระบบการการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังนั้น ในการที่จะให้เป็นไปตามที่
ยุ ทธศาสตร์กาหนด เพื่อพัฒ นาสั งคมไทยสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น
กระบวนการที่สาคัญคือการสร้างความปลอดภัยให้สังคม และนอกจากนี้ ปัญหา
ที่สาคัญและเร่งด่วนของชาติซึ่งเป็ นวาระแห่งชาติ คือปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็น
รากฐานของปัญหาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านอาชญากรรม ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงมี
หน้าที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนากระบวนการทางานให้สอดรับกับนโยบายดังกล่ าว
เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กรมคุมประพฤติก็เป็น
องค์ ก รหลั ก ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหายาเสติ ด เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่แล้ ว
ผู้กระทาผิดที่อยู่ในการดูแลจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ และตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ได้เห็นชอบมาตรการบูรณาการ
การแก้ไขฟื้น ฟู ติดตาม ดูแล ช่ว ยเหลื อและสงเคราะห์ ผู้ กระท าผิ ด ในชุ ม ชน
ซึ่ ง เป็ น แนวทางการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคประชาชน ในภารกิ จ คื น คนดี สู่ สั ง คมทั้ ง ในด้ า น
มาตรการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การดูแลช่วยเหลือ การสร้างงาน
สร้างอาชีพ ซึ่งการจะดาเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จาเป็นต้อง
พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผู้กระทาผิดในชุมชน ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสังคมไทย
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หัวข้อ
รายละเอียด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันภัยอาชญากรรม และสร้าง
เครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันภัยอาชญากรรมในชุมชน
2. เพื่อให้เกิดการบูรณาของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าในการอานวยความ
ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันกาหนดแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
3. เพื่อพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายในการป้องกัน
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
4. เพื่อจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานีตารวจ เพื่อทา
หน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้งเอกสารหายออนไลน์และศูนย์รับแจ้งเหตุผ่านวิดีโอคอล
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ร้ อยละของอาเภอผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. เกิดระบบในการนาภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรรม ในอาเภอที่ดาเนินการ ร้อยละ ๑๐๐
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕
4. ลดการแจ้งความเอกสารหายลนสถานีตารวจลงร้อยละ 50
5. เพิ่มการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบวิดีโอคอล ร้อยละ 10
7. พื้นที่เป้าหมาย
25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 5,072,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 272,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 300,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
พัฒนาระบบการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคมในการป้องกัน กลุ่ ม เสี่ ย ง
ในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,986,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 236,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 250,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

๓
หัวข้อ
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

รายละเอียด
ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์ และ
การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านวิดีโอคอลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 3,360,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,360,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,400,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 200,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
- สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานคุมประพฤติ
- ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 10,419,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,869,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,950,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 2,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 2,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 2,200,000 บาท
12. ผลผลิต (Output)
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอานวยความยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
เกิ ด การบู ร ณาการ และมี แ นวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมในพื้ นที่
อย่างชัดเจน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน และเกิดแนวทางในการป้องกันปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชน
3. ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องมาสถานีตารวจ
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน 1. ปัญหาอาชญากรรมลดลง พื้นที่สาธารณะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
โครงการ (Outcome)
2. เกิดการพัฒนาระบบในการนาภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
กลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรรม ในอาเภอที่ดาเนินการ
3. ประชาชนมีความพึงพอใจ ลดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19ในสถานีตารวจ
และได้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรม
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(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในประเด็นด้านความมั่นคง
มีเป้ าหมายการพัฒ นาที่ส าคั ญ คือ ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมีความสุ ข
โดยเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
- 2570 ข้อ 5 ระบุว่า “การเสริมสร้างสั งคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่ที่มี ค วาม
ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” จากประเด็นการพัฒนาทั้งของประเทศและของ
จังหวัด กล่าวได้ว่า มุ่งเน้นในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัย
พิบัติ ซึ่งหากดูจากสถิติการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะพบว่ า
เป็ น จั งหวัดที่มีส าธารณภัยเกิดขึ้นตลอดทั้งปี ทั้งที่เป็นสาธารณภัยที่ส ามารถ
คาดการณ์และวางแผนการบริหารจัดการได้ อาทิ อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง
และสาธารณภัยที่มีรูปแบบใหม่ หรือมีความซับซ้อน ซึ่งทาให้ คาดการณ์ และ
บริหารจัดการได้ยากยิ่งขึ้น อาทิ ภัยจากการคมนาคมและการขนส่งที่เกิดจาก
การขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การเกิดอัคคีภัยในสถานที่ที่มีสารเคมีและ
วั ต ถุ อั น ตราย การเกิ ด อุ ท กภั ย น้ าป่ า ไหลหลากและดิ น โคลนถล่ ม การเกิ ด
สาธารณภัยระหว่างที่เกิดโรคระบาดในคนหรือสัตว์ การเกิดแผ่นดินไหวที่ส่งผล
ให้อาคารถล่มจนเกิดเกิดอัคคีภัย และเส้นทางการจราจรขาด ซึ่งทาให้การบริหาร
จั ด การสถานการณ์ ส าธารณภั ย มี ค วามซั บ ซ้ อ นและท้ า ทายมากยิ่ ง ขึ้ น
จากสภาวการณ์ ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน ดังนั้น สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
จึงดาเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานตอบโต้สาธารณภัย
ระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน มูล นิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อ ง

๒
หัวข้อ

รายละเอียด
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันในการบริหารจัดการ
สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนการปฏิบัติ รวมทั้งศักยภาพ
ในการปฏิบัติตามแผนในการบริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยที่
มีความรุนแรงและซับซ้อน
2. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งของแผนการปฏิ บั ติ และช่ อ งว่ า งในการ
ประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัยที่มีความรุนแรงและซับซ้อน
3. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อม อันจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. เพื่ อ บู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน มู ล นิ ธิ
ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ
5. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัย
ของภาครัฐ
6. เสริมสร้างความเข้าใจทั้งในส่วนของการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้กับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ส่ งเสริ มความรู้ในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. สร้างความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศของสิ่ งกีดขวางทางน้าในล าน้าคูคลองและ
ถนนที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้าในพื้นที่ 10 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่
10. จัดทาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละตาแหน่ง
โดยใช้ความรู้ในทางวิชาการร่วมกับองค์ความรู้ของชุมชน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ ตลอดจนภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรงและ
ซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มากกว่าร้อยละ 80
2. ผู้ บ ริ ห ารและเจ้าหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในพื้นที่จังหวั ด
เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยในระดับพื้นที่ มากกว่าร้อยละ 80
3. พื้ น ที่ 10 อ าเภอของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศของสิ่ ง
กีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลองและถนนที่มีปัญหาการกีดขวางทางน้าอย่าง
ครบถ้วนในทุกตาบล
4. พื้นที่ 10 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
กีดขวางทางน้าในแต่ละตาแหน่ง ครอบคลุมในทุกตาบล

๓
หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การฝึ ก การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ที่ รุ น แรงและซั บ ซ้ อ นในพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,989,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 385,600 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 400,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 400,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
สร้างความเข้าใจระบบการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนจากกรณี
สาธารณภัยให้แก่ผู้นาท้องถิ่น
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 2,469,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 469,200 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 500,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้าในลาน้าคูคลอง
และถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้าในแต่ละแห่งของจังหวัด
เชียงใหม่
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 24,800,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 4,800,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
9. หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ

๔
หัวข้อ
11. งบประมาณ

12. ผลผลิต (Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 29,258,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 5,654,800 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 5,900,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 5,900,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 5,900,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 5,900,000 บาท
1. มีแผนการตอบโต้สถานการณ์สาธารณภัยที่รุนแรงและซับซ้อนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
2. มีการปรับปรุงทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
3. ภาพถ่ายกิจกรรม และ VCD ของการการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้
สถานการณ์ ส าธารณภั ย ที่ รุ น แรงและซั บ ซ้ อ นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ :
การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise)
4. ผู้ บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมี ความเข้าใจในการจัด การในภาวะ
ฉุกเฉิน
1. มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ
ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน มู ล นิ ธิ ตลอดจนภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีความเข้าใจเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
เอกภาพ
3. บุ ค ลากรมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ จ ากการฝึ ก ซ้ อ ม
อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการสถานการณ์สาธารณภัย และ
การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสาคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสาคัญ
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่
และนักท่องเที่ยว
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
จังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นจังหวัดเมืองหลวงของภาคเหนือ ด้วยความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีประชาชนโยกย้าย
ถิ่น ฐานมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจานวนมาก ทั้งที่มาประกอบอาชีพ และ
มาศึกษาเล่าเรียน การเพิ่มขึ้นของประชาชนส่งผลให้การคมนาคมในพื้นที่ มีจานวน
เพิ่มขึ้น ทั้งรถยนต์ส่ ว นบุคคล รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงรถจักรยานที่เ ข้ า มา
มีบทบาทในแง่ของการออกกาลังกาย ทั้งหมดนี้ มีส่วนในการเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น จังหวัดเชียงใหม่เป็น
จั งหวัดที่มี ส ภาพภูมิ อากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและ
เชิงเขา มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” อาเภอจอมทอง
และมีสถานที่ท่องเที่ยวตามพื้นที่สูงมากมาย อาทิ ดอยหลวงเชียงดาว อาเภอ
เชีย งดาว และดอยอ่ างขาง อาเภอฝาง ซึ่งสามารถท่ องเที่ ยวได้ ห ลากหลาย
รูปแบบทั้งการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเดินป่า การศึกษา
เส้นทางธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก
ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทย และต่ า งประเทศ ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากสถิติในปี พ.ศ. 2562
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน
10,820,564 คน แยกเป็ น ชาวไทย 7,447,702 คน ชาวต่ า งประเทศ
3,372,862 คน โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวรวม 5 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2562) เท่ากับร้อยละ 4.58% ซึ่งสร้างรายได้แก่จังหวัดสูงถึง
109,056 ล้านบาท ทั้งนี้ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่
พบว่ า สถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว ง 1 ปี ที่ ผ่ า นมา (พ.ศ. 2563)
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จานวน 2,161 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จานวน 1,713 คน และ
มีผู้เสียชีวิต จานวน 600 คน และในปีดังกล่าว เกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึง 6 ครั้ง
ซึ่ง 2 ใน 6 ครั้ง เป็นนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 9 ราย
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รายละเอียด
จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะในช่ ว งเทศกาล หรื อ ช่ ว งฤดู ท่ อ งเที่ ย ว
ที่มีจานวนมาก ทาให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าในช่วงปกติ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง จากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ดังนั้น เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยุติลง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจานวนมหาศาล สิ่งที่เป็นความท้าทายในการ
บริหารจัดการ คือ เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเข้ามาในลักษณะของทัวร์ที่เดินทางโดย
รถยนต์โดยสารประจาทางปรับอากาศ (รถทัวร์ 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น) นอกจากนี้
ลักษณะของถนนที่มีความลาดชัน ความเชี่ยวชาญของพนักงานขับรถ ตลอดจน
สภาพอากาศในแต่ ล ะช่ ว งเวลาล้ ว นมี ผ ลต่อ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ ค ร่ า ชีวิ ตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดและประเทศ และทาให้
การดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในประเด็น
ด้านความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข ด้วยการบริหารจั ดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภั ย โดยการมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคน เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น เมื อ งถนนปลอดภั ย และสนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2570) ข้างต้น จึงมีความจาเป็นดาเนิน
โครงการ “เชียงใหม่ถนนปลอดภัย เมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก”
โดยการส่งเสริมการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและ
ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการตอบโต้ส ถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน และการพัฒนาโครงสร้า ง
พื้ น ฐานเพื่ อ ลดความความสู ญ เสี ย และลดกระทบต่ อ ความเชื่อ มั่ น ด้า นความ
ปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ ของจังหวัด
เชี ย งใหม่ ที่ ก ล่ า วว่ า “นครแห่ ง ชี วิ ต และความมั่ ง คั่ ง " (City of Life and
Prosperity) อันหมายถึง เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและ
ผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว
และลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิต (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
2. เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนา
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6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
1. หน่วยงานที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ) มากกว่าร้อยละ 90
2. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ล ดลง
ร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ในพื้นที่ 25 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่

การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
(อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 1,701,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 301,500 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 350,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 350,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 350,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 350,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 6,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 1,200,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 1,200,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 96,709,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 16,709,400 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 20,000,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 20,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว/ ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี/ที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่ริม/ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
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9. หน่วยงานดาเนินการ

รายละเอียด
1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4. ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
5. ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
6. ทาการปกครองอาเภอแม่ริม
7.ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
10. ระยะเวลาในการดาเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 – 2570 จานวน 104,410,900 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 จานวน 18,210,900 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567 จานวน 21,550,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2568 จานวน 21,550,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2569 จานวน 21,550,000 บาท
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2570 จานวน 21,550,000 บาท
12. ผลผลิต (Output)
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
2. นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน
(อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
3. ประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นความ
ปลอดภัยทางถนน
4. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนได้รับการพัฒนา
๑3. ผลลัพธ์จากการดาเนิน 1. หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งมี ความเป็ นมื อ อาชี พ ในการบริห ารจัด การอุ บั ติ เ หตุ
โครงการ (Outcome)
ทางถนน (อุบัติเหตุใหญ่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ)
2. นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. ประชาชนมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนน จากการได้รับทราบ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน ทั้ ง ทางวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และ
จอ LED
4. จานวนอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง
5. จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น เมื อ งที่ น่ า อยู่ แ ละเหมาะกั บ การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
ปลอดภัยทางถนน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ภาคผนวก ค
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2564

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร 0 5311 2703 Email : plancm.700@gmail.com

