
“บรรยายสรุป”

จังหวัดเชียงใหม่และการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม 256๓  ๑๐.๐0 – ๑๑.๐0 น.

ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๕



ค ำขวญัประจ ำจังหวดัเชียงใหม่
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“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า 
บุปฝชาติล้วนงามตา นามล ้าค่านครพิงค์”



เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
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นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง
(City of Life and Prosperity)

เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน
ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก 

พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล
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ประวตัิควำมเป็นมำ

4

❖ จังหวัดเชียงใหม่ สถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 1839 โดย  
พญามังราย มีฐานะเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา
❖สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เชียงใหม่มีฐานะเป็น
หัวเมืองประเทศราช 
❖ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช โดยมีการ
จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า
"มณฑลพายัพ" 
❖ เชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะ
ขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน



ลักษณะทางการปกครอง

▪ พื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 
12,566,910 ไร่ เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา

▪ เขตการปกครอง ประกอบด้วย
- 25 อ าเภอ 
- 204 ต าบล 
- 2,066 หมู่บ้าน
- 211 อปท.

▪อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ  ติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทิศใต้  ติดจังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดเชียงราย จังหวัดล าปาง 

และจังหวัดล าพูน
ทิศตะวันตก    ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

▪ สภาพภูมิประเทศ 
- สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80
- เป็นพื้นที่ป่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ 

จังหวัด



ลักษณะทางเศรษฐกิจ
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โครงสร้างเศรษฐกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
▪ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) มูลค่า 231,726 ล้านบาท 
▪ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) มูลค่า 139,991 บาท 

(ข้อมูล ณ ปี 2560)

ภาคบริการ (70.03 %)

ภาคการเกษตร (18.7 %) ภาคอุตสาหกรรม (๑1 %)
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ลักษณะทางสังคม

❖จ านวนประชากรทัง้หมด 1,7๗๙,๒๕๔ คน  
- ชาย 861,692 คน
- หญิง 917,562 คน

ข้อมูล ธันวาคม 2562

❖กลุ่มประชากร ประกอบด้วย 
- กลุ่มคนพื้นเมือง หรือ คนเมือง 
- กลุ่มชนเผ่า/กลุ่มชาติพันธ์ุบนพื้นที่สูง จ านวน 7 

กลุ่ม ได้แก่  กะเหรี่ยง , ม้ง , เมี่ยน (เย้า) , อาข่า 
(อีก้อ), ลาหู่ (มูเซอ) , ลีซอ (ลีซ)ู และ ลัวะ

- ชนกลุ่มน้อย จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ จีนยูนนาน , 
ปะหล่อง , ไทใหญ่ , ไทลื้อ , จีนฮ่อ และ คะฉิ่น



เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งแวดล้อม

ศาสนา/วัฒนธรรม

แรงงาน

การศึกษา

ป่าไม้

อากาศ

พลังงาน ดิน

การเกษตร

การท่องเที่ยว

การค้า การลงทุน

นครแห่งชีวิต
และ

ความมั่งคั่ง”

เศรษฐกิจสมดุล

น้ า

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยั่งยืน

ความปลอดภัย

การสาธารณสุข

สังคมน่าอยู่



เมืองศูนย์กลาง
การศึกษา

ระดับภูมิภาค

ต้าแหน่งการพัฒนา

เมืองแห่ง
เกษตรปลอดภัย

เมืองศูนย์กลาง
การแพทย์และ
บริการสุขภาพ

เมืองศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนและ
การคมนาคมขนส่ง

เมืองแห่งความ
หลากหลายทาง
ธรรมชาติและ

วัฒนธรรม

เมืองศูนย์กลาง
ท่องเที่ยวและ
บริการสากล
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2564

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนา
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model

3 การพลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ 
และเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis :Smart City, 
MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรอบรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า
การลงทุน ของภาคเหนือ4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา

5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

๖ การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุน ของภาคเหนือ

เป้าหมายและตัวชี วัด
1. จ้านวน Startup/SME/OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. จ้านวนสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ด้านบริการสุขภาพ เพิ่มขึ นร้อยละ 3
3. จ้านวนสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล (แห่ง)

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื นที่            

และนักท่องเที่ยวทั งในและต่างประเทศ
2. พัฒนาเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด สามารถช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อ

เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พัฒนาธุรกิจ MICE อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MICE ในการบริหารจัดการ



โครงการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม - ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3 (จากค่าฐานเดิมปี 2557 ร้อยละ 
2.2)
- พัฒนาบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย
จ านวน 100 คน

3.1 โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่ง
สตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสขุภาพ (1,227,100)

- เชียงใหม่เมืองสุขภาพภูมิปัญญาไทย Chiang Mai Thai Wisdom 
Medicopolis (การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยอยา่งยั่งยืน)

- บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยจ านวน 
100 คน



จังหวัดเชียงใหม่ด ำเนินกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 สรุปได้ 3
ช่วงกำรด ำเนินกำร ดังนี้

1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยปวิณ ช ำนิประศำสน์) มีกำรท ำหนังสือแสดง
เจตจ ำนงว่ำด้วยควำมร่วมมือส ำหรับกำรเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับเมือง               
ซ็องนัม ประเทศเกำหลีใต้ และจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

2. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) จัดประชุมกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) ในกำรแสดงควำมคิดเห็น
แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่รวมถึงกำรประชุมขับเคลื่อนโครงกำรเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ 
“Smart Nimman” และ CMU Smart City กับชุมชนนิมมำนเหมินท์

3. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ประชุมติดตำมผลและ
ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะของจังหวัดเชียงใหม่

การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่



การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่

ตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ ได้มีกำรประชุม ครั้งที่ 1                
เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเป็น เมืองอัจฉริยะ โดยก ำหนดให้
จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนนิมมำนเหมินท์ : Smart Nimman และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ : CMU 
Smart City) จำก 7 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นพื้นที่น ำร่องกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเมือง
อัจฉริยะ 7 จังหวัด ซึ่งเป็นไปตำมแผนงำนในปี 2561 – 2562 ที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด



การแต่งตั้งคณะท างาน

1.แต่งตั้งคณะท างานขับเคลือ่นเชียงใหม่ Smart City Project
เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการเมืองอัจฉริยะ

ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสอง 2 โครงการ คือ  
• CMU Smart City

ขอบเขตพื้นที่โครงการในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพื้นที่ประกอบ 
• Smart Nimman

ก าหนดขอบเขตพื้นที่โครงการบริเวณพื้นที่ย่านนิมมานเหมินท์โดยมีรายละเอียด
- ด้านทิศเหนือจรดถนนหัวยแก้ว 
- ด้านทิศใต้จรดถนนสุเทพ 
- ด้านทิศตะวันออกจรดถนนศริิมงัคลาจารย์
- ด้านทิศตะวันตกจรดถนนสมโภชน์เชียงใหม่700ปี

คณะทำงาน Smart City Project + เพิ่มเติม.pdf


การแต่งตั้งคณะท างาน
2.แต่งตั้งคณะท างานจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ Smart City จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ Smart City จังหวัด
เชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะทำงานร่างแผน Smart City.pdf


ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart 
City Strategy Plan)(พ.ศ. 2562 - 2565) เพื่อให้หน่วยงาน
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานโครงการ Smart City 
ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



Smart Nimman

จังหวัดมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่พัฒนาแล้วได้แก่ เป็นย่านที่เป็น cashless society มีการ
ให้บริการจ่ายเงินผ่าน Qr code พร้อมเพย์   อลีเพย์  และบัตรเครดิตได้ทุกค่ายและทุกร้านค้า
ร้านอาหารในย่านนิมมานเหมินทร์  นอกจากนี้จังหวัดได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีการเสริมสร้างเมืองอัจฉริยะโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณถนน
นิมมานเหมินท์ smart nimman ก าหนดแนวทางการพัฒนาฯ ได้แก่ 



การด าเนินงาน

1.การน าสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดิน
2.งานปรับปรุงผิวทางเดิน

และการออกแบบภูมิสถาปัตย์
3.งานขยายท่อประปา
4.งานติดต้ังกล้อง CCTV
5.Smart parking and Sharing



รูปแบบกำรน ำเสำไฟฟ้ำลงดิน



Smart parking & sharing : กิจกรรมจุดตรวจจับจุดจอดรถอัจฉริยะ



CMU Smart City
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด้าเนินการในพื นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเสนอใน 5 เรื่อง ได้แก่ 

1. ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Energy) การติดตั ง solar roof และการแบ่งปันและการซื อขายไฟระหว่างอาคาร    
ในรูปแบบ Smart grid 
2. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การจัดการขยะมูลฝอยในมหาลัยทั งหมด ทั งการคัดแยกและการ
แปลงเป็นเชื อเพลิงพลังงานไฟฟ้า biogas RDF และการท้ายางมะตอยจากขยะพลาสติก
3. การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) การตรวจการเข้าออกของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์ ในพื นที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. การจัดการอัจฉริยะ (Smart monitoring) เป็นการตรวจวัดและเฝ้าระวัง และการจัดการระบบต่างๆ ทั งหมดของ
มหาวิทยาลัย ในห้องควบคุม
5.ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) ความเป็นอยู่ต่างๆ พื นที่สีเขียว การเดินทาง  ระบบช้าระเงินต่าง ๆ เป็นต้น



โครงการเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครเชียงใหม่

ประเภท โครงการ
Smart Living -การติดตัง้ CCTV

-การพฒันาทางเดินเทา้ เชียงใหม ่เมืองเดินได ้เดินดี
-การพฒันาแอปพลิเคชั่น ตลาดสด Drive Thru @ กาดประตเูชียงใหม่
(น ารอ่ง)

Smart Energy จดุจอดรถอจัฉรยิะ(smart Parking)

Smart Economy การสง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันาธุรกิจทอ่งเท่ียวทางนวตักรรมดิจิทลั 
(Chiang Mai  Life Walking Street )



โครงการเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครเชียงใหม่
ประเภท โครงการ

Smart 

Environment 

การใช้แอปพลิเคชั่นเก็บขยะรีไซเคิล (GEPP Application)

Smart Mobility -การจดัตัง้เครือข่ายการเดินทางในพืน้ท่ีเขตเมือง(Smart mobility 
Alliance Network)
-การจดัท าแอปพลิเคชั่น Urban Transit เพ่ือช่วยในการเดินทาง
-การสง่เสรมิการใชร้ถตุ๊กๆไฟฟา้
-การพฒันาระบบการจ่ายเงินคา่บรกิารรถโดยสารสาธารณะ (Chiang 
Mai Smart Payment )
-ปา้ยจราจรอจัฉรยิะ ( Smart digital Intelligent Signage )

Smart 

Government

การจดัท าบญัชีก๊าซเรอืนกระจกระดบัเมือง





จบการน าเสนอ


