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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
สภาพทัว่ ไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด
1. ด้านกายภาพ
1) ความเป็นมา
เมืองเชียงใหมมีชื่อที่ปรากฏในตํานานวา "นพบุรีศรีนครพิงคแเชียงใหม" เป็นราชธานีของอาณาจักร
ลานนาไทยมาตั้งแตพระยามังรายไดทรงสรางขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1839 ซึ่งจะมีอายุครบ 720 ปี ในปี พ.ศ. 2559
และเมืองเชียงใหมไดมีวิวัฒนาการสืบเนื่ องกันมาในประวัติศาสตรแตลอดมา เชียงใหมมีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ
ปกครองโดยกษัตริยแราชวงศแมังราย ประมาณ 261 ปี (ระหวาง พ.ศ. 1839 - 2100) ในปี พ.ศ. 2101
เชียงใหมไดเสียเอกราชใหแกกษัตริยแพมาชื่อบุเรงนอง และไดตกอยูภายใตการปกครองของพมานานรวมสองรอยปี
จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชไดทรง
ชวยเหลือลานนาไทยภายใตการนําของพระยากาวิ ละ และพระยาจาบานในการทําสงครามขับไลพมาออกไป
จากเชียงใหมและเมืองเชียงแสนไดสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากา
วิละเป็นเจาเมืองเชียงใหม ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพมหานครและมีเชื้อสายของพระยากาวิละ
ซึ่งเรียกวาตระกูลเจาเจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม เมืองลําพูนและลําปาง สืบตอมาจนกระทั่งในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ไดโปรดใหป ฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชไดยกเลิกการมี
เมืองประเทศราชในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา มณฑลพายัพ และเมื่อปี
พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัดเชียงใหมจึงมีฐานะ
เป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน

2) ลักษณะทางกายภาพ
1. ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย เสนรุงที่ 16 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99
องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) หางจากกรุงเทพมหานคร
696 กิโลเมตร โดยมีสวนกวางที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กวางประมาณ 138 กิโลเมตร และสวนที่ยาว
ที่สุด คือ จากทิศเหนือถึงทิศใต ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ)
2. ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
ขนาดพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร
มีข นาดใหญ เป็ นอั นดั บ 1 ของภาคเหนื อ และเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ จํ าแนกเป็น พื้นที่ ปุาไม 69.92%
(8,787,656 ไร ) พื้ น ที่ ท างการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร ) พื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย และอื่ น ๆ 17.26%
(2,167,971 ไร)
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อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารแ (The Republic of the Union of
Myanmar)
ทิศใต
ติดอําเภอสามเงา อําเภอแมระมาด อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดอําเภอแมฟูาหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปุาเปูา
จังหวัดเชียงราย, อําเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง,
อําเภอบานธิ อําเภอเมืองลําพูน อําเภอปุาซาง อําเภอเวียงหนองลอง
อําเภอบานโฮง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันตก ติดอําเภอปาย อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย
อําเภอแมสะเรียง อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
พื้นที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหมมี ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารแ โดยพื้นที่เขตติดตอ 5 อําเภอ
ไดแก
1) อําเภอแมอาย : 4 ตําบล ไดแก ตําบลแมอาย ตําบลมะลิกา ตําบลแมสาว และตําบลทาตอน
เมืองที่ติดตอ คือ เมืองยอน รัฐฉาน
2) อําเภอฝาง : 2 ตําบล ไดแก ตําบลมอนปิ่น และตําบลแมงอน เมืองที่ติดตอ คือ บานโปุง ปุาแขม
เมืองตวน รัฐฉาน
3) อําเภอเชียงดาว : 1 ตําบล ไดแก ตําบลเมืองนา เมืองที่ติดตอ คือ บานน้ํายุม เมืองตวนรัฐฉาน
4) อําเภอเวียงแหง : 3 ตําบล ไดแก ตําบลเปียงหลวง ตําบลเมืองแหง และตําบลแสนไห
เมืองที่ติดตอ คือ บานบางใหมสูง บานปางเสือเฒา บานกองเฮือบิน เมืองตวน รัฐฉาน
5) อําเภอไชยปราการ : 1 ตําบล ไดแก ตําบลหนวงบัว เมืองที่ติดตอ คือ บานโปุงปุาแขม เมืองตวน
รัฐฉาน

3) ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและปุาละเมาะ มีที่ราบอยูตอนกลางตาม
สองฟากฝั่งแมน้ําปิงมีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนทแ" มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ประมาณ 2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอื่น ๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผาหมปก
(ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
2,170 เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 1,601 เมตร)
สภาพพื้นที่จังหวัดเชียงใหมแบงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 80%
ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ปุาตนน้ําลําธารไมเหมาะตอการเพาะปลูก และพื้นที่ราบลุมน้ําและที่ราบเชิงเขา
ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต ไดแก ที่ราบลุมน้ําสาละวิน ลุมน้ํากก-โขง และลุมน้ําปิง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณแ
เหมาะสมตอการเกษตร

4) ลักษณะภูมิอากาศ
เชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส มีปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหมอยูภายใตอิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบงภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ไดแก
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ฤดูฝน
ฤดูหนาว
ฤดูรอน

เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธแ
เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธแถึงกลางเดือนพฤษภาคม

5) การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่สวนใหญเป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 20,107.057
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร จําแนกประเภทการใชที่ดินออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(๑) พื้นที่ปุาไม
64.20 %
(๒) พื้นที่เกษตรกรรม
29.44 %
(๓) พื้นที่ชุมชน
2.94 %
(๔) พื้นที่อุตสาหกรรม
0.08 %
(๕) สถานที่ราชการ
0.67 %
(๖) แหลงน้ํา
1.04 %
(๗) พื้นที่เบ็ดเตล็ด
1.63 %

6) การคมนาคม
การคมนาคมทางบก
- รถยนต์ มายังจังหวัดเชียงใหมใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แลวแยกเขา
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผานจังหวัดอยุธยา อางทอง นครสวรรคแ แลวใชทางหลวง
หมายเลข 1 ผานจังหวัดลําปาง แยกซาย ผานจังหวัดลําพูนจนถึงจังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ จังหวัดเชี ยงใหม
ยังมีเสนทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมตอ กับเสนทาง R3A สูประเทศจีนตอนใต ซึ่งชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหแกประชาชนในพื้นที่อยางมาก
- รถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม และรถไฟสายนครสวรรคแ - เชียงใหม มีสถานี
รถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม คือ สถานีรถไฟเชียงใหม
- รถโดยสารสาธารณะ จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการจัดรถโดยสารประจําทางในเขตเมืองดวย
การนํารถโดยสารสองแถวแดงมาวิ่งใหบริการลักษณะรถประจํา เสนทาง จํานวนสองแถวสี่ลอแดง ปัจจุบัน
มีจํานวนรวม 2,465 คัน โดยชวงแรกกําหนดเสนทางเดินรถไวจํานวน ๑๔ เสนทาง เริ่มใหบริการตั้งแตวันที่
๑ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เป็ นตนมา เนื่ องจากเส นทางบางเส นทางที่กําหนดยังไมไดรับการตอบรับจากประชาชน
เทาที่ควร จึงไดชะลอการเดินรถในบางเสนทางไวกอน โดยปัจจุบันมีการจัดการเดินรถจํานวน ๕ เสนทาง ไดแก
สายที่ ๑ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม - เซ็นทรัลเฟสติวัล
สายที่ ๒ สวนรุกขชาติ - เซ็นทรัลเฟสติวัล
สายที่ ๔ ขนสงชางเผือก - นิมมานเหมินทรแ - สนามบิน
สายที่ ๗ ขนสงชางเผือก - เซ็นทรัลเฟสติวัล
สายที่ ๙ ขนสงชางเผือก - กาดหลวง
อัตราคาโดยสาร ๑๕ บาท ตลอดสาย พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ
อัตราคาโดยสาร ๑๐ บาท ตลอดสาย
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- รถแท็กซี่เชียงใหม่ ดําเนินการในรูปแบบของการรับจาง ไมมีการวิ่งรับผูโดยสาร ผูที่ตองการ
เดินทางสามารถเรียกรถแท็กซี่ไดตามจุดจอดที่สําคัญ และนอกจากนี้สามารถเรียกผานโทรศัพทแ และผาน
แอปพลิเคชันในโทรศัพทแมือถือได รถแท็กซี่เชียงใหม ดําเนินการภายใตสหกรณแ 2 แหง ไดแก สหกรณแลานนา
เดิน รถ จํากัด และสหกรณแแท็กซี่เวียงพิงคแ จํากัด และกลุมของแท็กซี่ส วนบุคคล โดยมีรถแท็กซี่ใหบริการ
ทั้งหมด 355 คัน
- จักรยานสาธารณะ เป็นรูปแบบรถจักรยานใหเชาดําเนินงานภายใตเทศบาลนครเชียงใหมรวมกับ
ทางบริษัทเอกชน ในชื่อโครงการ “ปั่น ชม เมือง” เปิดใหบริการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 รูปแบบการ
ใหบริการจะเป็นลักษณะการใหยืม – คืนจักรยานจากจุดจอดที่มีใหบริการ โดยผูใชบริการจะใช สมารแตการแด
ไปแตะที่เครื่ องอานและสามารถนําจักรยานไปใชงานได และเมื่อใชงานเสร็จนําจักรยานไปใช งานได และ
เมื่อใชงานเสร็ จ นํ าจั กรยานมาจอดที่จุดจอดและทําการล็ อกเขากับเครื่อง รถจักรยานจะเปิดใหใชบริการ
ไดชวงเวลา 08.00 – 20.00 น. มีคาบริการจักรยานสาธารณะ ดังนี้
1) ราคา 20 บาท สําหรับชั่วโมงแรก (คนไทยไมเสียคาบริการชั่วโมงแรก)
2) ราคา 40 บาท สําหรับใชงานไมเกิน 3 ชั่วโมง
3) ราคา 60 บาท สําหรับใชงานไมเกิน 5 ชั่วโมง
4) ราคา 80 บาท สําหรับใชการไมเกิน 8 ชั่วโมง
5) ราคา 100 บาท สําหรับใชงานเกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป
จุดจอดมีทั้งหมด 16 จุด (เปิดใหบริการในปัจจุบั น 8 จุด) กระจายทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ในแตละจุดจอดสามารถจอดจักรยานไดสูงสุด 6 คัน โดยมีรถสํารองใหบริการทั้งหมด 96 คัน
- รถสาธารณะประเภทอื่ น ได มี ก ารจั ด ให มี บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะในเมื อ งเชี ย งใหม
นอกเหนือจากการจัดการเดินรถสองแถวแดงประจําทาง ดังนี้
1) การจัดการเดินรถ Airport Shuttle Bus ของสหกรณแนครลานนาเดินรถ จํากัด โดยนํารถตู
โดยสารปรับอากาศไมประจําทาง จํานวน ๒๐ คัน มาใหบริการประชาชนในเสนทางสนามบินเชียงใหมไปยัง
โรงแรมในตัว เมืองเชีย งใหม เริ่มใหบ ริการตั้งแตวัน ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เที่ยวแรกเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น.
เทีย่ วตอไปออกทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง จนถึง 21.00 น. ดังนี้
เส้นทางสาย A 1 สนามบินเชียงใหม เลี้ยวซายแยกโรบินสัน ผานมหาวิทยาลัยฟารแอิสเทอรแน
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงพยาบาลเชียงใหมราม เลี้ยวซายเขาถนนหวยแกว โรงแรมโลตัสปาง สวนแกว
วนออกซอยกรรไกรทอง เลี้ยวขวาหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาถนนนิมมานเหมินทรแ โรงแรมแคนทารี่ฮิลลแ
เลี้ยวซายแยกรินคํา เขาถนนหวยแกว โรงแรมเชียงใหมฮิลลแ เลี้ยวซายเขาถนนคันคลองชลประทานกลับรถ
โรงแรมเชียงใหมภูคํา ตรงไปผานศูนยแประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ กลับรถที่ศูนยแฯ กระจายเกษตร
ภาคเหนือ โรงแรมกรีนเลครีสอรแทเชียงใหม เลี้ยวซายเขาถนนหวยแกว ผานโรงแรมเชียงใหมฮอลิเดยแ เลี้ยวซาย
แยกรินคํา กลับรถหนาวัดเจ็ดยอด โรงแรมเชียงใหมแกรนดแวิว เลี้ยวซายแยกรินคํา เขาถนนหวยแกว ตรงไปกลับ
หนาคอมพลาซา เขาถนนคูเมืองดานใน ผานสวนบวกหาด เลี้ยวขวาแยกประตูสวนปรุงผานโรงพยาบาลสวนปรุง
เลี้ยวซายแยกสวนปรุง ผานหางโรบินสัน เลี้ยวขวาเขาสนามบิน
เส้นทางสาย A 2 สนามบินเชียงใหม ถนนมหิดล เลี้ยวซายแยกหนองหอยเลี้ยวซายโรงแรม
ฮอลิเดยแอินนแเชียงใหม เลี้ยวขวาเขาถนนเจริญประเทศ ผานโรงเรียนมงฟอรแต โรงแรมเดอะเชดี โรงแรมพรพิงคแ
เลี้ย วซายเขาถนนทา แพ เลี้ย วซายเขาถนนชางคลาน ผา นเชีย งใหมไนทแบารแซา เลี้ยวขวาแยกแสงตะวัน
เลี้ยวขวาเขาถนนกําแพงดิน โรงแรมอิมพีเรียลแมปิง เลี้ยวขวาแยกลอยเคราะหแ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน
โรงแรมสุริวงศแ โรงแรมเลอเมอริเดียน เลี้ยวขวาเขาถนนชางคลาน โรงแรมรอยัลปริ๊ นเซส โรงแรมแชงกรี ลา
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โรงแรมดิเอ็มเพรส โรงแรมลานนาพาเลซ โรงแรมรติลานนา ลอดใตสะพานตํารวจภูธรภาค ๕ เขาถนนมหิดล
ขามสะพานยกระดับเลี้ยวซายเขาสนามบิน ในอนาคตจะมีการจัดการเดินรถเพิ่มอีก ๑ เสนทาง
เส้นทางสาย A 3 สนามบินเชียงใหม ผานแยกแอรแพอรแต เข าสูถนนมหิดล ผานแยกหนองหอย
แยกดอนจั่น ถึงแยกศรีบัวเงิน เลี้ยวซายเขาสูถนนวงแหวนรอบ ๑ โรงแรมดาราเทวี ไปตามถนนวงแหวนรอบ ๑
ผานแยกศูนยแราชการจังหวัดเชียงใหม ถึงโรงแรม ๗๐๐ ปี และยอนกลับตามเสนทางเดิมสูสนามบินเชียงใหม
อัตราคาโดยสาร ๖๐ บาท ตลอดสาย
- การจัดการเดินรถบัสโดยสารปรับอากาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนคร
เชียงใหมไดนํ ารถโดยสารปรับอากาศ ๑๙ ที่นั่ง จํานวน 97 คัน วิ่งใหบริการในเส นทางสายที่ ๑๒ ขาไป
ขนสงอาเขต - รพ.แมคคอมิค - ตลาดตนลําไย - ร.ร.ยุพราช - วัดพระสิงหแ – สวนบวกหาด – ศูนยแวัฒนธรรม สนามบิน และขากลับ สนามบิน - สุสานหายยา - ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ – วิทยาลัยอาชีวศึกษา – ตลาดสมเพชร ถนนชางมอย - ร.ร.ปริ้นสแรอแยล - ขนสงอาเขต อัตราคาโดยสาร ๑๕ บาท ตลอดสาย เริ่มใหบริการตั้งแต
เดือ นตุล าคม ๒๕๕๘ เป็ น ตน มา ทั้ งนี้ เทศบาลนครเชีย งใหมได จัดสรรงบประมาณเพื่ อจัด ซื้ อรถโดยสาร
ปรับอากาศเพิ่มขึ้นอีก ๖ คัน รวมเป็น ๑๒ คัน
เสนทางของรถสาธารณะมี 20 เสนทางตามทางหลวงแนวรัศมีเขาสูตัวเมืองเชียงใหมที่เชื่อมตอ
กับอําเภอรอบนอก เสนทางของรถสาธารณะสามารถแบงไดเป็น 3 ทิศทาง 7 เสนทาง ไดแก
ทิศเหนือ
ผานทางหลวงหมายเลข 107
ทิศเหนือ
ผานทางหลวงหมายเลข 1001
ทิศตะวันออก
ผานทางหลวงหมายเลข 118
ทิศตะวันออก
ผานทางหลวงหมายเลข 1006
ทิศใต
ผานทางหลวงหมายเลข 106
ทิศใต
ผานทางหลวงหมายเลข 108
ทิศใต
ผานถนนเลียบทางรถไฟ
ลักษณะรถที่ใหบริการ มีหลายลักษณะ ประกอบดวย
รถมาตรฐาน 1 – รถปรับอากาศพิเศษ
รถมาตรฐาน 2 – รถปรับอากาศ
รถมาตรฐาน 2ง – รถปรับอากาศ 21 - 30 ที่นั่ง
รถมาตรฐาน 2จ – รถปรับอากาศไมเกิน 20 ที่นั่ง
รถมาตรฐาน 3 – รถที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ
รถมาตรฐาน 3ข – รถไมมีเครื่องปรับอากาศเกิน 30 ที่นั่ง
รถมาตรฐาน 3ค – รถไมมีเครื่องปรับอากาศ 21 - 30 ที่นั่ง
รถมาตรฐาน 3จ – รถไมมีเครื่องปรับอากาศ 13 - 24 ที่นั่ง
รถมาตรฐาน 3ฉ – (รถสองแถว) ที่นั่งไมเกิน 12 ที่นั่ง
- การจั ดการเดิน รถหมวด ๑ สายที่ ๑๐ ชื่อเสนทางหมูบานขวัญเวียง – รอบเมืองเชียงใหม
โดยบริษัท ขวัญเวียงขนสง จํากัด นํารถปรับอากาศจํานวน 3 คัน มาวิ่งใหบริการ เริ่มตนจากสถานที่จอดรถ
โดยสารประจําทางบริเวณปากทางเขาหมูบานขวัญเวียง แยกขวาไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
(ถนนเชี ย งใหม -ฮอด) ถึง สี่ แ ยกสนามบิ น แยกซ ายไปตามถนนมหิ ด ล ถึ งสนามบิน กลั บตามเส น ทางเดิ ม
แยกซายไปตามถนนบุ ญเรื องฤทธิ์ ถึงสี่ แยกแจงหั ว ริน แยกขวาไปตามถนนมณีนพรัตนแ ถึงประตูชางเผื อ ก
แยกขวาไปตามถนนพระปกเกลา ถึงสี่แยกอนุสาวรียแสามกษัตริยแ แยกซายไปตามถนนราชวิถี ถึงสี่แยกสมเพชร
แยกซ า ยผ า นตลาดสมเพชร แยกขวาเลี ย บคู เ มื อ งไปตามถนนชั ย ศรี ภู มิ แยกซ า ยไปตามถนนช า งม อ ย
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ผานตลาดวโรรส แยกขวาไปตามถนนทาแพถึงสี่แยกอุปคุต แยกซายไปตามถนนชางคลาน ถึงสี่แยกแสงตะวัน
ไปตามถนนเจริญประเทศ ผานโรงเรียนมงฟอรแต โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แยกซายไปตาม
ถนนศรีดอนไชย ไปตามถนนชางคลาน ถึงสี่แยกแสงตะวัน ไปตามถนนศรีดอนไชย ถึ งประตูเชียงใหม ไปตาม
ถนนวัวลายถึงสี่แยกสนามบิน ตรงไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ (ถนนเชียงใหม - ฮอด) ไปสุดเสนทาง
ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจําทางบริเวณหมูบานขวัญเวียง
นอกจากนี้ ยังมีการบริการรถสาธารณะอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งรัฐบาล (คณะรักษาความสงบแหงชาติ)
ไดมีนโยบายใหทุกจังหวัดดําเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนตแรับจาง โดยในสวนของจังหวัดเชียงใหมไดมี
การบู ร ณาการร ว มกัน ระหวา ง มทบ.๓๓, ตํา รวจภูธ รจัง หวัด เชีย งใหม, สํ านั กงานขนส ง จังหวัดเชียงใหม
ในการจัดระเบียบรถจักรยานยนตแรับจางในเขตจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหบริการประชาชน เชื่อมตอการเดิน ทาง
จากที่พักไปยังแหลงชุมชนตางๆ ปัจจุบันมีการกําหนดวินที่ตั้งรถจักรยานยนตแสาธารณะไว จํานวน ๖๑ แหง
จํานวนรถจักรยานยนตแสาธารณะรวมทั้งสิ้น ๕๙๒ คัน ดังนี้
ตาราง : แสดงจานวนการให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง จาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ
เมืองเชียงใหม่
สันกาแพง
ดอยสะเก็ด
พร้าว
แม่ริม
หางดง
สันป่าตอง
จอมทอง
แม่แตง
เวียงแหง
เชียงดาว
แม่อาย
ไชยปราการ
ฝาง
รวม

จานวนวิน (แห่ง)
๘
๕
๒
๑
๔
๓
๒
๑
๗
๒
๒
๓
๒
๑๙
๖๑

จานวนรถ (คัน)
๘๑
๒๖
๑๕
๑๒
๓๘
๙
๘
๗
๕๙
๖๖
๓๘
๒๒
๑๓
๑๙๘
๕๙๒

สําหรับการเดินทางเชื่อมตอจากตัวเมืองเชียงใหมไปยังอําเภอตาง ๆ ไดมีการเดินรถโดยสารประจํา
ทางครอบคลุมไปยังอําเภอตางๆ ทั่วทุกอําเภอ ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมตอไปสูอําเภอตางๆ ไดโดยใช
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๑ (ชางเผือก) สวนการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมไปยังจังหวัดตางๆ
ไมวาจะเป็นกรุงเทพมหานคร, ในเขตภาคเหนือตอนบน, ภาคใต, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง, ภาคอีสาน ประชาชน
สามารถใชบ ริ การรถโดยสารสาธารณะไดโ ดยใชส ถานีขนส งผู โ ดยสารจังหวัดเชียงใหม แห งที่ ๒ และ ๓
เป็นจุดเชื่อมตอการเดินทางไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่คาดหมายวาในอนาคตอันใกลจะมีการขยาย
การเดินรถโดยสารประจําทางไปยังประเทศตางๆ ในแถบอาเซียนตอไป
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การคมนาคมทางอากาศ
จังหวัดเชียงใหมมีสนามบินนานาชาติ ขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบิน ดอนเมือ งตามลํา ดับ โดยมีพื้น ที่ จํา นวน 1,605 ไร 290 ตารางวา และมีค วามพรอ ม
เชิงโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้
- ลานจอดอากาศยาน (Apron)
รายละเอียด
 พื้นที่รวม

ขนาด / จานวน
85,996 ตารางเมตร

 สะพานเทียบเครื่องบิน
 ชนิดของผิวลานจอด
 ความสามารถในการรองรับ
- กรณีจอดอากาศยานขนาดใหญทั้งหมด (B747) (CODE E)
- กรณีจอดอากาศยานขนาดเล็กทั้งหมด (B737, A320) (CODE D หรือเล็กกวา)
- อาคารผู้โดยสาร (Terminal)
รายละเอียด
 พื้นที่รวม
- อาคารผูโดยสารภายในประเทศ
- Central Block
- อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
 ความสามารถในการรองรับผูโดยสาร
- อาคารผูโดยสารภายในประเทศ
- อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

6 สะพานเทียบ
Concrete
8 ลํา
13 ลํา
จานวน

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

- อาคารคลังสินค้า
รายละเอียด
 พื้นที่รวม
 ความสามารถในการรองรับสินคา

จานวน
13,280 ตารางเมตร
35,000 ตัน/ปี

ปัจจุบันทาอากาศยานเชียงใหมมีสายการบินที่ใหบริการภายในประเทศจํานวน 7 สายการบินและ
มีสายการบินระหวางประเทศใหบริการ 23 สายการบิน ดังนี้
สายการบินภายในประเทศ ไดแก การบินไทย การบินกรุงเทพ กานตแ แอรแ นกแอรแ ไทยแอรแเอเชีย
ไทยสไมลแ ไทยไลออนแอรแ
สายการบินระหว่างประเทศ ไดแก การบินไทย แอรแเอเชีย นกแอรแ บางกอกแอรแเวยแ ดรากอนแอรแ
ลาวแอรแไลนแ โคเรียนแอรแไลนแ ไชนาอีสเทิรแน ไชนาเซารแเทอรแน จุนเหยาแอรแไลนแวีแอรแ เสฉวนแอรแไลนแ ไทเกอรแ
แอรแ ไลนแ ฮ อ งกงเอ็ก ซแ เพลสแอรแ ไลนแ แอรแ ไชน า ชางดงแอรแ ไลนแ สปริ งคแ ไ ลนแ เมีย นมาเนชั่ น นอลแอรแ ไ ลนแ
แคปปิตอลแอรแไลนแ เซี้ยงไฮแอรแไลนแ แอรแเคบีเซด ไฮหนานแอรแไลนแ เจ็ทสตารแ ไลออนแอรแ
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นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหมมีเสนทางการบินในประเทศ 13 เสนทางบิน และเสนทางการบินระหวาง
ประเทศ 19 เสนทางบิน ดังนี้
เส้นทางการบินในประเทศ 12 เส้นทาง ไดแก ดอนเมือง สุ วรรณภูมิ กระบี่ ภูเก็ต สุ ราษฏรแธานี
หาดใหญ ขอนแกน อุบลราชธานี สุราษฎรแธานี อุดรธานี แมฮองสอน อูตะเภา
เส้น ทางการบิน ระหว่า งประเทศ 21 เส้น ทาง ไดแก ย างกุง มัณฑเลยแ กัว ลาลั มเปอรแ อินชอน
(เกาหลี) สิงคแโปร ดองฮอย(เวียดนาม) หลวงพระบาง ฮองกง มาเก฿า คุนหมิง เซี่ยงไฮ ปักกิ่ง หวูฮั่น กวางเจา
ฉางซา ฉงซิ่ง หางโจว เฉินตู หนานหนิง ไฮโขว เสินเจิ้น

7) การบริการสาธารณูปโภค
1) ไฟฟ้า
การบริการดานไฟฟูาของจังหวัดเชียงใหม มีหนวยงานรับผิดชอบในการใหบริการ คือ การไฟฟูา
สวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะแบงเขตรับผิดชอบตามพื้นที่ตามสาขาของแตละอําเภอ ซึ่งจะมี 2 อําเภอ
ที่ไม มีก ารตั้ งหน ว ยงานการไฟฟูา ส ว นภู มิภ าค ไดแ ก อําเภอกัล ยาณิ วัฒ นา จะอยูใ นความรับ ผิ ดชอบของ
การไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอปาย และอําเภอแมวางจะอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟูาสวนภูมิภาค
สาขาอําเภอสันปุาตอง สวนอําเภออื่นนอกเหนือจาก 2 อําเภอนี้ จะรับบริการไฟฟูาตามสาขาที่ตั้งอยู ณ อําเภอนั้น
ซึ่งสามารถแสดงจํานวนผูใชไฟฟูา และปริมาณการใชไฟฟูาไดตามตาราง ดังตอไปนี้
ตาราง : แสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ

จานวนผู้ใช้
ไฟฟ้า
(ราย)

เมืองเชียงใหม
จอมทอง
แมแจม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แมแตง
แมริม
สะเมิง
ฝาง
แมอาย
พราว
สันปุาตอง
สันกําแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเตา

158,781
20,201
12,535
25,269
34,789
26,174
34,359
7,668
37,712
23,841
21,323
39,004
42,585
67,450
47,460
28,805
12,453

การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
สถานธุรกิจ
สถานที่
รวม
ที่อยู่อาศัย
และ
ราชการ
Total
อุตสาหกรรม และสาธารณะ
1,433.8
356.6
1,053.0
48.8
18.6
25.9
12.3
7.1
5.0
34.7
23.2
10.7
97.1
53.2
41.4
57.6
28.4
28.1
136.1
54.5
79.0
10.1
5.0
4.7
100.3
35.2
61.6
47.4
18.0
29.1
28.0
14.6
12.4
86.8
41.0
45.4
125.8
66.7
56.8
283.7
133.0
147.1
151.1
76.9
68.4
48.9
20.7
18.3
17.0
8.8
4.5
-

อื่น ๆ
24.1
4.4
0.1
0.8
2.5
1.1
2.6
0.4
3.5
0.3
1.0
0.4
2.3
3.6
5.7
9.9
3.8
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อาเภอ

จานวนผู้ใช้
ไฟฟ้า
(ราย)

อมกเอย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ
รวม

9,120
32,479
8,085
14,882
16,201
9,165
14,287
744,628

การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
สถานธุรกิจ
สถานที่
รวม
ที่อยู่อาศัย
และ
ราชการ
Total
อุตสาหกรรม และสาธารณะ
7.1
4.1
2.8
115.4
50.0
64.2
7.9
5.6
2.0
26.4
11.8
14.3
19.8
12.2
6.9
14.9
7.7
7.0
32.3
13.7
15.1
2,945.1
1,067.8
1,804.2

อื่น ๆ
0.2
1.1
0.3
0.3
0.7
0.2
3.5
73.1

ที่มา : การไฟฟูาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม (www.pea.co.th) ขอมูล ตุลาคม 2561

นอกจากนี้ ยังสามารถจําแนกจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใชและครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟูาใช โดย
จําแนกเป็นรายอําเภอ ดังนี้
ตาราง : แสดงจานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ
เมืองเชียงใหม
จอมทอง
แมแจม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แมแตง
แมริม
สะเมิง
ฝาง
แมอาย
พราว
สันปุาตอง
สันกําแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเตา
อมกเอย

ทั้งหมด
(ครัวเรือน)
9,861
18,300
16,170
10,466
22,569
22,523
32,720
5,544
37,903
26,002
14,755
23,581
22,141
7,882
35,607
9,045
8,251
19,825

ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้แล้ว
ครัวเรือน
สัดส่วน (%)
9,861
100
18,186
99.38
15,116
93.48
9,582
91.55
22,557
99.95
22,523
100
32,720
100
5,544
100
37,817
99.78
26,002
100
14,683
99.51
23,581
100
22,141
100
7,882
100
35,607
100
8,560
94.63
8,105
98.23
15,129
76.31

ไม่มีไฟฟ้าใช้
ครัวเรือน สัดส่วน (%)
114
0.623
1,054
6.518
884
8.446
12
0.053
86
0.227
72
0.488
485
5.362
146
1.769
4,696
23.687
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อาเภอ
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ
กัลยาณิวัฒนา
ทองถิ่นเทศบาล
รวม

ทั้งหมด
(ครัวเรือน)
18,710
8,494
10,659
8,970
8,667
10,936
3,504
329,404
742,489

ครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้แล้ว
ครัวเรือน
สัดส่วน (%)
18,710
100
8,494
100
10,435
97.89
8,970
100
8,667
100
10,936
100
3,504
100
329,404
100
734,716
97.10

ไม่มีไฟฟ้าใช้
ครัวเรือน สัดส่วน (%)
224
2.102
7,773
1.047

ที่มา : การไฟฟูาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม (www.pea.co.th) ขอมูล ณ ตุลาคม 2560

2) ประปา
การใชน้ําประปาตามการผลิตและการใชงานเป็นรายอําเภอ สามารถแยกขอมูลไดตามตาราง
ตอไปนี้
ตาราง : แสดงจานวนกาลังการผลิต และปริมาณการใช้น้า จาแนกเป็นรายอาเภอ
น้าที่ผลิตได้
(ลบ.ม.)

ปริมาณน้าที่
จาหน่าย
แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.)

เพื่อสาธารณ
ประโยชน์
และรั่วไหล
(ลบ.ม)

ปริมาณน้าที่ใช้
ในระบบ
(ลบ.ม.)

ผู้ใช้น้า
(ราย)

เมืองเชียงใหม 56,502,000
1,752,000
จอมทอง
876,000
แมแจม
438,000
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
2,978,400
แมแตง
12,964,800
แมริม
สะเมิง
1,576,800
ฝาง
438,000
แมอาย
พราว
สันปุาตอง

52,157,078
754,553
329,351
279,458
1,175,571
7,022,079
1,389,016
226,562
273,967

33,602,713
630,520
180,532
162,940
888,425
4,882,487
1,036,968
167,827
158,767

12,478,081
91,123
98,269
77,346
220,294
1,715,515
290,234
54,709
115,200

6,076,284
32,910
50,550
39,172
66,852
424,077
61,814
4,026
-

107,835
2,923
1,173
961
3,202
19,909
4,319
962
1,263

(ยุหวา)
สันกําแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด

4,216,286
752,741

2,829,659
614,441

1,329,041
96,766

57,586
41,534

16,379
3,098

อาเภอ

กาลังการผลิต

1,752,000
1,401,600

11
อาเภอ

กาลังการผลิต

น้าที่ผลิตได้
(ลบ.ม.)

438,000
42,816
438,000
274,886
กัลยาณิวฒ
ั นา
รวม
67,433,142 68,894,364

ดอยเตา
อมกเอย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ

ปริมาณน้าที่
จาหน่าย
แก่ผู้ใช้ (ลบ.ม.)

เพื่อสาธารณ
ประโยชน์
และรั่วไหล
(ลบ.ม)

ปริมาณน้าที่ใช้
ในระบบ
(ลบ.ม.)

30,648
149,899
-

7,718
124,271
-

4,450
716
-

45,335,826

16,419,623

4,883,413

ผู้ใช้น้า
(ราย)

129
721
162,874

ที่มา : สํานักงานประปาเขต 9 จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ ตุลาคม 2561

2. ด้านเศรษฐกิจ
1) ภาพรวมเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหมมีผลิตภัณฑแมวลรวมมูลคา 222,434 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 15,451 ลานบาท (ปี พ.ศ. 2558 มีมูลคา 206,983 ลานบาท) ในขณะที่ผลิตภัณฑแ
มวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2559 มีมูลคา 130,034 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 มูลคา
จํานวน 9,448 ลานบาท (ปี พ.ศ. 2558 มีมูลคา 120,586 บาท) นอกจากนี้ มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมของ
จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559 มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเป็นผลมาจากรายไดจาก
การทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การขนสงคมนาคม การบริการดานสุขภาพ
ตาราง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว ย้อนหลัง
5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
รายการ

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559

ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัด (GPP)
ณ ราคาประจําปี (หนวย : ลานบาท)
ผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดตอหัว
(GPP per capital ) (หนวย : บาท)

184,510

185,660

198,862

206,983

222,434

106,691

107,593

115,518

120,586

130,034

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
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2) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสรางผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดเชียงใหม ในปี พ.ศ. 2559 สามารถจําแนกไดเป็น 2 ประเภท
คือ แยกตามภาค และแยกตามรายสาขาการผลิต
(1) แยกเป็นภาค
ตาราง : โครงสร้างเศรฐกิจ จาแนกเป็นภาค
สัดส่วน
ภาค
รายละเอียด
(%)
ภาคบริการ
70.70 1) สาขาการผลิตน้ํา การจัดการขยะมูลฝอยและการฟื้นฟู
จํานวน 15 สาขาการผลิต
2) สาขาการกอสราง
3) สาขาการขายส ง และขายปลี ก การซ อ มแซมยานยนตแ แ ละ
รถจักรยานยนตแ
4) สาขาการขนสงและการเก็บรักษา
5) สาขาที่พักและกิจกรรมการใหบริการอาหาร
6) สาขาขอมูลและการสื่อสาร
7) สาขาตัวกลางทางการเงินและการประกันภัย
8) สาขากิจกรรมดานอสังหาริมทรัพยแ
9) สาขากิจกรรมทางวิชาชีพดานวิทยาศาสตรแและดานเทคนิค
10) สาขากิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน
11) สาขาการบริหารและการปูองกันประเทศการประกันสังคมภาคบังคับ
12) สาขาการศึกษา
13) สาขาบริการดานสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคม
14) สาขาศิลปะบันเทิงและนันทนาการ
15) สาขากิจกรรมการบริการอื่น
ภาคเกษตร
18.70 1) สาขาเกษตรกรรม ปุาไมและการประมง
จํานวน 1 สาขาการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม
10.60 1) สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน
จํานวน 3 สาขาการผลิต
2) สาขาอุตสาหกรรม
3) สาขาการไฟฟูา ก฿าซ และการประปา
ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561
ภาคอุตสาหกรรม
10.60 %

ภาคเกษตร
18.70 %

ภาคบริการ
70.70%

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561
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(2) แยกตามรายสาขาการผลิต
ตาราง : โครงสร้างทางเศรษฐกิจ จาแนกตามรายสาขาการผลิต
สาขาการผลิต
สาขาเกษตรกรรม การลาสัตวแและการปุาไม
สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตแจักรยานยนตแ ของใชสวนบุคคลและของใช
ในครัวเรือน
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาการกอสราง
สาขาการศึกษา
สาขาตัวกลางทางการเงิน
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาการบริหารราชการแผนดินและการปูองกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
สาขาอื่นๆ

สัดส่วน (%)
18.70
13.60
8.50
6.20
8.60
8.10
8.30
5.90
22.1

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

ตาราง : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. 2555 – 2559 จาแนกสาขาการผลิต
(Millions of Baht)

สาขาการผลิต
Agriculture
Agriculture, forestry and fishing
Non-Agriculture
Mining and quarrying
Manufacturing
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
Water supply; sewerage, waste
management and remediation
activities
Construction
Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles
Transportation and storage
Accommodation and food service
activities
Information and communication
Financial and insurance activities
Real estate activities

2555
2556
2557
2558
2559
45,510 42,617 48,511 41,753 41,684
45,510 42,617 48,511 41,753 41,684
139,000 143,043 150,351 165,230 180,750
1,358
513
1,201
1,120
1,320
14,448 16,473 16,727 17,687 18,904
2,685
3,025
3,238
3,203
3,298
710

795

923

960

1,024

13,165
22,363

14,051
21,954

10,939
25,384

12,194
27,301

13,833
30,357

6,146
11,271

6,701
12,303

8,164
13,861

10,523
15,933

11,650
18,352

2,904
12,327
7,987

3,130
13,299
6,583

2,910
15,453
7,846

3,153
16,245
7,527

2,938
17,907
8,952
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สาขาการผลิต
Professional, scientific and technical
activities
Administrative and support service
activities
Public administration and defence;
compulsory social security
Education
Human health and social work
activities
Arts, entertainment and recreation
Other service activities
Gross provincial product (GPP)
GPP Per capita (Baht)
Population (1,000 persons)

2555

2556

2557

2558

2559

385

383

417

451

480

2,361

2,533

3,023

2,718

3,160

16,108

14,882

11,907

12,504

13,036

12,515
8,992

13,066
9,570

14,072
10,282

18,431
11,028

19,120
11,726

452
447
463
477
549
2,823
3,336
3,544
3,773
4,142
184,510 185,660 198,862 206,983 222,434
106,691 107,593 115,518 120,586 130,034
1,729
1,726
1,721
1,716
1,711

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมในปี พ.ศ. 2559 ขึ้นอยูกับภาคนอกเกษตรรอยละ 81.30
(180,750 ลานบาท) และภาคเกษตรรอยละ 18.70 (41,684 ลานบาท) โดยสาขาการผลิตที่มีบทบาท
สําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัด ไดแก อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม การลาสัตวแและปุาไม รอยละ 18.70 อันดับ 2
สาขาการขายสง การขายปลีกฯ รอยละ 13.60 อันดับ 3 สาขาการศึกษารอยละ 8.60 อันดับ 4 สาขา
อุตสาหกรรม รอยละ 8.49 อันดับ 5 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร รอยละ 8.25 อันดับ 6 สาขาตัวกลาง
ทางการเงิน รอยละ 8.05 อันดับ 7 สาขากอสราง รอยละ 6.22 อันดับ 8 สาขาบริหารราชการแผนดินฯ
รอยละ 5.86 อันดับ 9 การบริการสุขภาพและสังคม รอยละ 5.27 อันดับ 10 การขนสงฯ รอยละ 5.24
และสาขาอื่น ๆ รอยละ 11.64
โดยในปี พ.ศ. 2559 หากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 จะเห็ นไดวามูลคาผลิตภัณฑแ เพิ่มขึ้น
จากปีกอน จํานวน 4,483 ลานบาท โดยมูลคาผลิตภัณฑแสาขาโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้น และสาขา
อุตสาหกรรม สาขาและหินการทําเหมืองแรและหิน รวมไปถึงสาขาอื่นๆ (การกอสราง, การขายสง การขายปลีก
การซอมแซม ยานยนตรแ จักรยานยนตรแ ของใชสวนบุคคล, บริการดานอสังหาริมทรัพยแ , การบริหารราชการ
แผนดินและการปูองกันประเทศประกันสังคม สังคมภาคบังคับ , การศึกษา, การบริการดานสุขภาพและสังคม)
เพิ่มขึ้นตามมาดวย

3) เศรษฐกิจรายสาขาที่สาคัญของจังหวัด
3.1) ภาคท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหมมสี ถานทีท่ องเที่ยว/รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีรานอาหาร
โรงแรม บู ติค รี ส อรแ ทและโฮมสเตยแ ที่ มีชื่อ เสี ยงจํานวนมาก จึ งเป็ นจุด ดึงดูด นักท องเที่ยวทั้ งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ จนทําใหเชียงใหมกลายเป็นเมืองทองเที่ยวสําคัญระดับโลก
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ในด านสิ น คา และการบริก ารนั้ น จั งหวั ดเชี ยงใหมมี จุดแข็งในดา นสิ น คาและการบริการ
เชิงทองเที่ยวหลายรูปแบบที่สามารถสะทอนความเป็นเอกลักษณแเชิงวัฒนธรรม และรองรับความตองการของ
นักทองเที่ยวในหลายรูปแบบ อาทิ
1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพื้นฐาน
วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณแ และประวัติศาสตรแอันยาวนาน
2) การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งไดแก การทองเที่ยวโดยมุงเนน
การพักผอนหยอนใจ เนื่องจากเชียงใหมเป็นสถานที่การพักผอนที่ครบรูปแบบทั้งในรูปแบบธรรมชาติ และ
ในรูปแบบเมือง
3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ไดแก การทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคแ
เพื่อเรี ย นรู วิถีชี วิตและพักผ อนหย อนใจ โดยแบงจากการทอ งเที่ยว เพื่อทํา กิจกรรมส งเสริมสุ ขภาพ หรื อ
การบําบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เป็นตน
4) การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวเชิง
การศึกษาเป็นการทองเที่ยวที่เนนใหบริการ แกนักเรียน นักศึกษาชาวตางชาติที่ตองการเขามาศึกษายังสถาบัน
ในจังหวัดเชียงใหม
5) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพและ
ความพรอมในการเป็น MICE City
นอกจากนี้ จากข อมู ลของสํ านักงานการทองเที่ยวจั งหวัดเชี ยงใหม ระบุว าจั งหวัดเชี ยงใหม
มีผลิตภัณฑแการทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเที่ยว จํานวน 9 กลุมผลิตภัณฑแ ประกอบดวย
กลุ่มผลิตภัณฑ์
1) GOLF

รายละเอียด
- มีสนามกอลแฟ 14 สนามที่ไดมาตรฐาน
- สนามกอลแฟที่สวยงาม และการบริการที่ดี

2) Wedding / Honeymoon

- คูแตงงานทั้งชาวไทย และตางชาตินิยมมาถายภาพ รวมถึง
จัดงานแตงงาน
- มีความพรอมทั้งดานสถานที่ ผูประกอบการจัดงานแตงงาน
ความสะดวกสบายดานการเดินทาง

3) Health and Wellness

- นําเสนอคุณคาภูมิปัญญาไทย และผลิตภัณฑแไทย รวมถึง
ศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพ
- ใหบริการแบบไทย

4) Ecotourism เป็นเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- มีเสนทางการเดินปุา และศึกษาธรรมชาติหลายหลาย
เสนทาง
- เรียนรูวิถีชีวิตชุมชน (Community based tourism)
- สถานที่นมัสการบูรพาจารยแ และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่
เคารพนับถือของชาวไทย และตางชาติ
- สถานที่ปฏิบัติ ศึกษา พุทธศาสนา และนั่งสมาธิ

5) ศาสนา

6) อาหาร

- ความเป็นเอกลักษณแ รสชาติอาหารเมือง
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กลุ่มผลิตภัณฑ์
7) OTOP

รายละเอียด
- เป็นสินคานโยบายของรัฐบาล เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑแหัตถกรรม
พื้นบาน โดยเนนในพื้นที่ที่มีแหลงผลิต และสามารถทํากิจกรรม
รวมกับชุมชนได ซึ่งจังหวัดเชียงใหมมีผลิตภัณฑแ OTOP ที่มี
ศักยภาพเป็นจํานวนมาก

8) พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรม
ท่องเที่ยว เชิงวิถีชีวิต

- พื้นที่ชุมชนทองถิ่นที่มีกิจกรรมทองเที่ยว เชิงวิถีชีวิต เชน
หมูบานแมกําปอง หมูบาน สันลมจอย หมูบานทองเที่ยว
การเกษตร เป็นแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหม ตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวที่นิยมทองเที่ยวเพื่อเพิ่ม
ประสบการณแชีวิต

9) กลุ่มสินค้าท่องเที่ยวตาม Theme
และกระแส (Trend)

- แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร / กิจกรรมสันทนาการ / รานอาหาร
และสินคาที่ระลึก ที่ใชผลิตภัณฑแทองถิ่น
- การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ที่มา : สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

ทั้งนี้ สถานที่ ท องเที่ย วของจังหวั ดเชี ยงใหมไ มเพี ยงแตเป็ นที่รูจั กและนิย มของนัก ทองเที่ย ว
ชาวไทยเทานั้น แตยังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังจะเห็นไดจากการจัดอันดับเมืองทองเที่ยวของ
นิตยสารดานการทองเที่ยวสําคัญของโลก กลาวคือ
- ในปี พ.ศ. 2553 นิตยสาร Travel & Leisure ประเทศสหรัฐอเมริกาไดจัดใหจังหวัดเชียงใหม
เป็นเมืองนาทองเที่ยวอันดับ 2 ของโลก และเป็น 1 ใน 10 สุดยอดเมืองแหงปีจากการจัด อันดับนิตยสาร
Lonely Planet นอกจากนี้
- ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดอันดับจาก Euromonitor International ใหเป็น
1 ใน 100 เมืองที่มีนักทองเที่ยวตางประเทศมาเยือนจํานวนมากที่สุดของโลก (Top 100 Cities Destination)
โดยเป็น 1 ใน 4 เมืองของประเทศไทยที่อยูในการจัดอันดับดังกลาวนอกเหนือจากกรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต
- ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดลําดับจากนิตยสารการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก
นิตยสาร Travel & Leisureจัดอันดับใหเป็น TOP Cities ของเอเชียลําดับที่ 3 รองจากกรุงเทพฯ และเกียวโต Trip
advisor จัดอันดับใหจังหวัดเชียงใหมเป็นเปูาหมายการเดินทาง TOP 25 Destinations ของเอเชีย อันดับที่ 6
และเป็น Top 10 Cities ของเอเชียจากการจัดอันดับของนิตยสาร Conde Nest Traveler
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นอกจากนี้ จากการเก็บขอมูลการสืบคนขอมูลการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนของเว็บไซตแ
TripAdvisor’s daodao.com ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 พบวา จังหวัดเชียงใหมเป็น
แหลงทองเที่ยวตางประเทศที่นักทองเที่ยวจีนใหความนิยมเป็นลําดับที่ 12
Top 20 most popular searching outbound destinations for Chinese travelers July to
August 2013
Rank

Destination

Searching
performance

Rank

Destination
Rome, Italy
Chiang Mai, Thailand
New York, the United
States
London, the United
Kingdom
Jeju Island, South Korea
Boracay, Philippines
Kyoto, Japan
Kota Kinabalu, Malaysia
Hanoi, Vietnam
Kuala Lumpur, Malaysia

1
2
3

Hongkong, China
Phuket, Thailand
Taiwan

+50%
+250%
+350%

11
12
13

4

Bangkok, Thailand

+270%

14

5
6
7
8
9
10

Paris, France
Dubai, UAE
Macau, China
Seoul, South Korea
Singapore
Bali, Indonesia

+360%
+210%
+50%
+180%
+170%
+310%

15
16
17
18
19
20

Searching
perform
ance
+180%
+180%
+280%
+120%
+570%
+360%
+580%
+550%
+510%
+190%

ขณะที่ในดานแหลงทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเอง ในฐานะที่ประเทศไทยไดชื่อวาเป็นสวรรคแ
ของการชอปปิ้ ง เว็บ ไซตแ TripAdvisor ซึ่ งเป็น เว็บไซตแ ทองเที่ ยวรายใหญที่สุ ดในโลกได จัด ทํารายชื่อตลาด
ยอดนิยม ในประเทศไทย ไมวาจะเป็นถนนคนเดิน ตลาดนัด หรือตลาดน้ําที่ได ถูกจัดอันดับจากนักเดินทาง
ทั่วโลก โดยพบวา ตลาดที่ไดรับความนิยมสูงสุดไดแก ถนนคนเดินทาแพ จังหวัดเชียงใหม
ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลดานการทองเที่ยว ดังนี้
- รางวัล Best Destination เมืองทองเที่ยวยอดนิยมของนักทองเที่ยวจีน THE BEST of
THAILAND AWARDS VOTED BY CHINESE TOURISTS
- รางวัล Flower of the Year งานมหกรรมไมดอกไมประดับของจังหวัดเชียงใหมไดรับการ
คัดเลือกจาก International Garden Tourism Network ของยุโรปใหไดรับรางวัล Flower Festival of
The year โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมใหญ Flower And Garden Conference เมื่อวันอังคารที่
17 มีนาคม 2558 ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม ไดรับการจัดอันดับใหเป็นเมืองนาทองเที่ยวมากที่สุดในโลก
(World’s Best Awards) ของนิตยสารทราเวล แอนดแ เลซเซอรแ (สหรัฐอเมริกา) มีทั้งหมด 25 อันดับ
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม เป็นเมืองนาทองเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมี ประเด็น
การชี้วัด อาทิ สายการบิ มีความสะดวกสบาย โรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน รวมไปถึงความพรอม
ของผูประกอบการทองเที่ยว สามารถใชภาษาสื่อสาร แนะนําเสนทาง สถานที่ทองเที่ยว ที่พักไดเป็นอยางดี
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ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลดานการทองเที่ยว ไดแก
1) รางวัล “World’s Best Cities” เมืองนาทองเที่ยวอันดับ 3 ของโลก จากการจัดอันดับของ
นิตยสาร Travel and Leisure
2) รางวัล “Asia Best Cities” อันดับหนึ่งของเอเชีย จากการจัดอันดับของนิตยสาร Travel
and Leisure
ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลดานการทองเที่ยว ไดแก
1) รางวัล “The world's Best cities 2016” เมืองนาเที่ยวอันดับ 2 ของโลก จากการจัดอันดับ
ของนิตยสาร Travel and Leisure
ดวยศักยภาพดานการทองเที่ยวที่โดดเดนดังกลาวของจังหวัดเชียงใหม ทําใหภาคการทองเที่ยว
เป็นภาคเศรษฐกิจสําคัญของการพัฒนาจังหวัดและประเทศไทยโดยรวม กลาวคือ
จานวนนักท่องเที่ยว
ในปี พ.ศ. 2560 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเชียงใหม จํานวน 10,223,112 คน แยกเป็น
ชาวไทย 7,141,895 คน (69.86%) ชาวตางประเทศ 3,081,217 คน (30.14.%) เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จํานวน 599,154 คน (6.23%) โดยมีคาเฉลี่ยการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวรวม 5 ปี เทากับรอยละ
10.92

(จานวนคน)

จานวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
10,000,000.00
7,141,895
8,000,000.00
2,902,139.00
2,607,492.00
6,000,000.00
2,835,024.00
Foreign
4,000,000.00 2,341,905.00
6,721,819
6,165,994.00
Thai
2,000,000.00
3,081,217
6,451,283.00
4,747,887.00
1
2
3
4
5
ปี 2556-2560
ที่มา : สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ.
อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
2559 - 2560
+6.22 %
2558 - 2559
+6.56 %
2557 - 2558
+7.16 %
2556 - 2557
+23.75 %
ค่าเฉลี่ยการเติบโต
+ 10.92
ที่มา : สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

โดยชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม 5 อันดับแรก ไดแก นักทองเที่ยวประเทศจีน
ประเทศญี่ปุน อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามลําดับ
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รายได้
ในปี 2560 นักทองเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหมสรางรายไดแกจังหวัด 99,067.04 ลานบาท
ซึ่ ง แยกเป็ น นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย 60,900.68 ล า นบาท (61.47%) และนั ก ท อ งเที่ ย วต า งประเทศ
38,166.36 ลานบาท (38.63%) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จํานวน 8,929.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559
รอยละ 9.91% โดยมีคาเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมทั้ง 5 ปี เทากับรอยละ 14.57
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ.
2559 - 2560
2558 - 2559
2557 - 2558
2556 - 2557
ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของรายได้

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
+ 9.91 %
+ 11.95 %
+ 27.74 %
+ 8.70 %
+ 14.57 %

ที่มา : สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

ห้องพักและค่าใช้จ่าย
ในปี 2560 ระยะเวลาพักเฉลี่ย 2.36 วัน โดยมีหองพัก 35,994 หอง อัตราการเขาพักเป็น
รอยละ 75.54 ของหองพักทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 รอยละ 7.4
จากอัต ราที่พัก และการเขา พัก ของนัก ทอ งเที่ย วในจัง หวั ดเชี ยงใหมชี้ ไดว า จัง หวัด เชี ยงใหม
มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นไดทุกปี
ปี พ.ศ.
2560
2559
2558
2557
ค่าเฉลี่ย

อัตราการเข้าพัก (%)
75.54
66.87
66.34
62.19
67.74

ระยะเวลาพัก(วัน)
2.36
2.30
2.29
3.06
2.50

ค่าใช้จ่ายคน/หัว/วัน(บาท)
3,519.31
3,364.56
3,213.74
3,404.23

ที่มา : ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2561

ธุรกิจบริการสุขภาพ
การพัฒนาและสงเสริมประเทศไทยใหเป็นศูนยแกลางดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อยุทธศาสตรแ
การพัฒนาไทยให เป็น ศูน ยแกลางสุ ขภาพนานาชาติ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) และมุงสูศูนยแกลางการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) ซึ่งมีการพัฒนนาอยางไดผล ตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลก
มีมูลคา 1.6 ลานลานบาท ขยายตัวปีรอยละ 10 ชวยสรางรายไดใหกลุมผูประกอบการสงผลใหมีการเติบโต
เพิ่มขึ้นรอยละ 30 ตลาดในสวนที่ใชบริการทางการแพทยแจากโรงพยาบาลเอกชนสามารถประเมินขนาดของ
ตลาดไดจากสถิติการเขามาใชบริการรอยละ 60 เป็นชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และรอยละ 40
เป็นชาวตางชาติที่เดินทางเขามาใชบริการทางการแพทยแ
รัฐบาลไดมีแผนการดําเนินงานในระยะเรงดวน ภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) โดยเรง
ดําเนินการจัดทําระบบประกันสุขภาพสําหรับตางชาติ การพัฒนาแหลงน้ําพุรอนนํารอง 7 จังหวัด การขยาย
ระยะเวลาใหนักทองเที่ยวที่พํานักในประเทศ และในกรณีเขารับการรักษาพยาบาลของกลุมประเทศ CLMV
และสาธารณรัฐประชาชนจีน จาก 14 - 30 วัน เป็น 90 วัน มีการจัดทําแพ็กเกจสุขภาพ พัฒนาสถานบริการ
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ทั้งภาครั ฐและเอกชนในจั งหวั ดทองเที่ ยว พั ฒนาและส งเสริ มธุ รกิจบริ การเชิ งสุ ขภาพ และในการนี้ รั ฐบาล
ไดดําเนินการเพิ่มมาตรการสงเสริมนโยบายการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย
เพิ่มขึ้นรวม 90 วัน สําหรับกลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เดินทางมารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังขยายระยะเวลาพํานักระยะยาวเป็นเวลา 10 ปี ใหแกชาวตางชาติ
จาก 14 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน ออสเตรเลีย เดนมารแก ฟินแลนดแ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแแลนดแ นอรแเวยแ
สวีเดน สวิตเซอรแแลนดแ สหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองมาตรการจะชวยสงเสริมใหการ
เป็นศูนยแกลางสุขภาพระดับโลกของประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้น
การบริการสปา
ภาพรวมของธุรกิจสปาจังหวัดเชียงใหมอยูในชวงที่มีการเติบโตมากขึ้น และเติบโตมาตลอด 10 ปี
ที่ผานมา ซึ่งสถิติในชวงโลวแซีซั่นการเติบโตของธุรกิจสปาจะอยูที่ รอยละ 20 - 25 แตปัจจุบันเพิ่มขึ้นเทาตัว
อยูทรี่ อยละ 50 โดยมูลคาตลาดของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหมมากกวา 3,000 ลานบาทตอปี จากจํานวน
ผูประกอบการ 45 รายที่เป็นสมาชิกของสมาคม มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปีราวรอยละ 20
ทั้งนี้ ในชวง 3 ปีที่ผานมา (2556 - 2558) ธุรกิจสปาของจังหวัดเชียงใหมเติบโตอยางรวดเร็ว
ดวยผลพวงของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น จากกระแสของ
ภาพยนตรแเรื่อง Lost in Thailand และกลายเป็นลูกคากลุมหลักที่นิยมใชบริการสปามากที่สุด โดยมีสัดสวน
มากถึงรอยละ 80 - 90 เมื่อเทียบกับลูกคากลุ มอื่น ๆ ซึ่งสัดสวนที่เหลือราวรอยละ 10 - 20 เป็นกลุมลูกคา
ชาวไทย ตะวันออกกลาง ยุโรป สิงคโปรแ และฮองกง เป็นตน
นอกจากนี้ ปัจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจสปาเชียงใหมเติบโตอยางตอเนื่อง คือการรักษาความเป็น
อัตลักษณแลานนาที่ครบทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส มีความแตกตางจากสปาแหลงอื่นๆ ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปี
ที่ผานมา สมาคมไดมุงพัฒนามาตรฐานและงานดานนวัตกรรมที่จะนํามาใชกับสปา
และลาสุดจังหวัดเชียงใหม เตรียมนํานวัตกรรมผลไม 12 เดือน 12 ชนิด ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมมาทําเป็นทรีตเมนตแ (Treatment) ในทุกขั้นตอนของการทําสปา อาทิ สตรอวแเบอรี่ อโวคาโด มะมวง
ลิ้นจี่ ลําไย มะเกี๋ยง เคปกูสเบอรี่ เป็นตน โดยไดรับความรวมมือการพัฒนางานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดคนควาวิจัยนวัตกรรมผลไม 12 ชนิดเสร็จสมบูรณแแลว และจะเป็น Signature ใหม
ของสปาลานนา โดยขณะนี้มีผูประกอบการ 15 รายที่เตรียมจะนํานวัตกรรมผลไม 12 ชนิดมาใชในงานสปา
ปั ญ หาที่ สํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ สปาเชี ย งใหม คื อ การขาดแคลนพนั ก งานสปาเทอราปิ ส ตแ
(Spa Therapist) จากการขยายตัวของธุรกิจสปาในภาพรวม ทําใหจํานวนเทอราปิสตแที่มีอยูยังไมเพียงพอ
และพบวาความตองการในการเขาสูอาชีพนี้ยังมีคอนขางนอย ทั้งที่เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงทางรายไดเป็นศาสตรแ
ที่มีคุณคา และเป็นทักษะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคคล แตดวยภาพลักษณแอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให
คนสนใจที่จะเป็นเทอราปิสตแยังมีไมมาก
ดังนั้น ควรมีการยกระดับอาชีพเทอราปิสตแเป็นกลุมอาชีพที่มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะที่ภาครัฐควร
ใหการสนับสนุนและผลักดันศาสตรแสปาเป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อที่จะสามารถผลิตบุคลากรทางดานนี้
ใหมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
การบริการนวดแผนไทย
จัง หวัด เชีย งใหมมีน โยบายสง เสริม และพัฒ นาธุรกิจ บริก ารสุขภาพมาอยางตอเนื่องตั้งแตปี
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพมีมูลคาทางธุรกิจสูงและสรางรายไดใหจังหวัดเชียงใหม
กวาพันลานบาทตอปี ในปี 2560 มีสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพมาขอรับรองมาตรฐานจํานวน 397 แหง
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และมีผูใหบริการจํานวน 1,780 คน ซึ่งการนวดแผนไทยที่ดีจะทําใหเกิดการสงเสริมภาพลักษณแการทองเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการสรางคานิยมเรื่องการไปจังหวัดเชียงใหมตองไปนวดแผนไทย
ธุรกิจไมซ์(MICE)
อุตสาหกรรมไมซแเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดของไทย และมีสวนสําคัญ
ตอมูลคาโดยรวมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยจากขอมูล ของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) พบวา อุตสาหกรรมไมซแของไทยมีการเติบโตอยางสูงตอเนื่องกันมาตลอดตั้งแตปี 2559
โดยระหวางปี 2559 - 2560 จํ านวนนักเดินทางไมซแมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 28,854,061 คน
เป็นจํานวน 35,316,508 คน หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 18.30 และมีรายไดจากอุตสาหกรรมไมซแเติบโตจาก
73,322 ล า นบาทในปี 2559 เป็ น 91,142 ล า นบาทในปี 2560 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร อ ยละ 19.55
รายละเอียดดังนี้
ประเภท
การประชุม
การทองเที่ยว
การประชุม
นานาชาติ
การแสดงสินคา
รวม

นักเดินทางกลุ่มไมซ์

รายได้ (ล้านบาท)

ปี พ.ศ.2559

ปี พ.ศ.2560

การเจริญเติบโต

ปี พ.ศ.2559

ปี พ.ศ.2560

การเจริญเติบโต

571,659
181,548

2,776,453
153,492

79.41
-18.28

720
641

4,229
438

82.97
-46.35

3,713,680

3,416,462

-8.70

5,321

4,661

-14.16

24,387,174 28,970,101
28,854,061 35,316,508

15.82
18.30

66,640
73,322

81,814
91,142

18.55
19.55

ที่มา : Thailand’s MICE Industry strategy in fy 2017 , สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ณ เดือน ตุลาคม 2561

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวของไทยกับจํานวน
นักเดินทางและรายไดจากอุตสาหกรรมไมซแในปี 2560 พบวา ไทยมีจํานวนนั กทองเที่ยวในปี 2560 ทั้งสิ้น
191,844,750 คน และมีร ายไดจากการทองเที่ยวรวม 1,410,058.79 ลานบาท ในขณะที่มีจํานวน
นักเดินทางไมซแ 35,316,508 คน สามารถสรางรายไดรวม 91,142 ลานบาท โดยจะเห็นไดวาสัดสว น
นักเดินทางไมซแมีเพียงรอยละ 18.41 ตอนั กทองเที่ยวทั้งหมด สามารถสรางรายไดรวมคิดเป็นสัดสวนรอยละ
6.46 ตอรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมด
จากขอมูลปี 2560 เมื่อพิจารณาจํานวนนักเดินทางและรายไดจากอุตสาหกรรมไมซแแยกประเภท
ตามกลุมธุรกิจไดแก การประชุมองคแกร (Meeting) การทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive travel) การประชุม
วิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) พบวา กลุมธุรกิจที่มี
จํานวนนักเดินทางเขาไทยมากที่สุดเรียงตามลําดับไดแก งานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ (รอยละ 82.03)
การประชุมวิชาชีพ (รอยละ 9.67) การประชุมองคแกร (รอยละ 7.86) และการทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(ร อยละ 0.43) กลุ มธุร กิจ ที่ส ร างรายไดเขาประเทศมากที่สุ ดเรียงตามลํ าดับ ไดแก งานแสดงสิ นคาและ
นิทรรศการนานาชาติ (รอยละ 89.77) การประชุมวิชาชีพ (รอยละ 5.11) การประชุมองคแการ (รอยละ 4.64)
และการทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (รอยละ 0.48)
รายไดตอหัวที่ไดจากนักเดินทางไมซแเรียงตามลําดับ ไดแก การประชุมองคแกร การประชุมวิชาชีพ
งานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ และการทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตามลําดับ
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สําหรับอุตสาหกรรมไมซแจังหวัดเชียงใหมนั้น มีสัดสวนตลาดเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร
ซึง่ มีสัดสวนตลาดประมาณ 10 % ของอุตสาหกรรมไมซแประเทศไทย โดยระหวางปี 2559 – 2560 จํานวน
นักเดินทางไมซแในจังหวัดเชียงใหมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 2,105,000 คน เป็นจํานวน 2,210,000 คน
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.75 และมีรายไดจากอุตสาหกรรมไมซแในจังหวัดเชียงใหมเติบโตจาก 5,304.679
ลานบาท ในปี 2559 เป็น 4,914.542 ลานบาทในปี 2560 หรือลดลงรอยละ 7.93 รายละเอียดดังนี้
ทั้งนี้ การมี ศูน ยแ ป ระชุมและแสดงสิ นคานานาชาติ เฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม ทําใหจังหวัดมีความสามารถในการรองรับงานในระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยมีขอไดเปรียบ
ทั้ ง การมี ทํ า เลที่ ตั้ ง มี ค วามโดดเด น ทั้ ง ในด า นการขนส ง การเดิ น ทาง ด ว ยรถไฟ เครื่ อ งบิ น และรถยนตแ
บรรยากาศสวยงามแวดลอมไปดวยทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติหอมลอมดวยภูเขา อากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งปี และอยูไมไกลจากตัวเมือง ที่พัก โรงแรม รีสอรแท และรานอาหารตางๆ รวมทั้งใกลกับเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ มากมาย อาทิ มอนแจม ปางชางแมสา สวนพฤกษศาสตรแสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
สวนสัตวแจังหวัดเชียงใหม อุทยานหลวงราชพฤกษแ ไนทแซาฟารี เป็นตน
ในปี พ.ศ. 2557 ศูนยแประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลโครงการไทยแลนดแ ไมซแเวนู โหวต อวอรแท 2014 (Thailand MICE Venues
Vote Awards 2014) ซึ่งจัดโดยสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยชนะการโหวต
ออนไลนแ ดานสาขาประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม (History & Culture) จาก 6 สาขาการประกวด โดยรางวัล
ดังกลาวแสดงถึงความพรอมและศักยภาพในการรองรับธุรกิจไมซแMICE ของศูนยแประชุมฯ เป็นอยางดี
นอกจากนี้ การที่จังหวัดเชียงใหมเป็นจุดหมายการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว
ชาวจีนยังเป็นโอกาสสําคัญในการเจาะตลาดนักทองเที่ยว/ผูประกอบการไมซแ ในการจัดกิจกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม
ใหเพิ่มมากขึ้น
สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2560 และคาดการณ์ปี 2561
1) ผูประกอบการณแ สถานการณแในภาพรวมปี 2560 ผูประกอบการประเมินสถานการณแดีกวาปกติ
เล็กนอย ปรับ ดีขึ้นจากปีกอน ที่มีเหตุการณแที่ส งผลกระทบตอภาคการทองเที่ยว เชน การจัดระเบียบทัว รแ
ผิดกฎหมายในชวงปลายปี 2559 ซึ่งเหตุการณแตางๆ คอยๆ คลี่ค ลายลงในปี 2560 ประกอบกับมีปัจจัย
สนั บ สนุน สํ าคัญมาจากการมีส ายการบิ นราคาถูกชว ยสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เศรษฐกิจไทย
ที่ฟื้นตัวดีขึ้นจากปีกอน สงผลใหปี 2560 เป็นปีที่ภาคการทองเที่ยวขยายตัวไดดี
สําหรับปี 2561 ผูประกอบการคาดการณแสถานการณแ การทองเที่ยวดีกวาปกติเล็กนอย สะทอน
มุมมองผูประกอบการที่ประเมินวาภาคการทองเที่ยวจะดีขึ้นตอเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของ
ภาคการทองเที่ยวมาจากการขยายตัวตอเนื่องของสายการบินตนทุนต่ํา รวมถึงเศรษฐกิจที่ คาดวาจะฟื้นตัว
ชัดเจนขึ้น ทั้งเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก
2) จํานวนนักทองเที่ยว คาดการณแวาในปี 2561 หากไมมีเหตุการณแปกติใดๆ จะมีนักทองเที่ยว
ตางชาติทั้งหมดที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 37.18 – 37.92 ลานคน (คาเฉลี่ย 37.55 ลานคน)
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.06 – 7.15 จากปี 2560 (คาเฉลี่ยรอยละ 6.10) และจะมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ
2.12 – 2.16 ลานลานบาท (คาเฉลี่ย 2.14 ลานบาท) เพิ่มขึ้นรอยละ 15.21 – 17.39 จากปี 2560
(คาเฉลี่ยรอยละ 16.30)
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ภาพ : จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2555 - 2561

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยใช้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์
ขอมูลจากระบบจัดการขอมูล “Big Data” ที่ดึงขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนแตางๆ (Social
Media) โดยเป็นขอมูลที่ไดมีการโพสหรือแชรแ เป็นภาษาอังกฤษโดยใชเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐแหรือ IA
ในการประมวลผลดัช นี ความพึงพอใจสินคาและบริการดานทองเที่ยวโดยทางสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทยรวมกับบริษัท ไทนดแทรี ไดทําการพัฒนาโมเดลและระบบปัญญาประดิษฐแใหสอดคลองกับดัชนี
World Economic Forum Travel & Tourism Competitiveness Index ซึ่ งเป็ นการวิ เคราะหแ ที่ แบ งทั ศนคติ
เป็น 4 ระดับ คือ Positive (สีเขียว) Negative (สีแดง) Ambivalent (สีเหลือง) และ Neutral (สีเทา)
จากการวิเคราะหแขอมูล ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 พบวา นักทองเที่ยวมีทัศนคติที่ดี (Positive)

3.2) ภาคการเกษตร
จังหวัดเชียงใหมประกอบดวย 25 อําเภอ พื้นที่รวม 12,566,911 ไร จํานวน 765,018
ครัวเรือน ครัวเรือนภาคการเกษตร 169,932 ครัวเรือน พื้นที่ทําการเกษตร 1,835,425 ไร โดยอําเภอที่มี
ครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด คือ อําเภอแมแจม จํานวน 12,971 ครัวเรือน และอําเภอที่มีพื้นที่ทางการเกษตร
มากที่สุด คือ อําเภอฝาง จํานวน 210,000 ไร ดังนี้
ที่
1
2
3
4

อาเภอ
เมืองเชียงใหม
เชียงดาว
จอมทอง
ดอยสะเก็ด

ครัวเรือนทั้งหมด
159,741
30,801
23,008
32,903

ครัวเรือน
เกษตรกร
1,012
9,833
12,125
5,378

พื้นที่
ทั้งหมด (ไร่)
103,993
1,176,301
470,956
419,548

พื้นที่ทา
การเกษตร (ไร่)
9,517
128,706
87,098
52,436

24
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

อาเภอ

ครัวเรือน
เกษตรกร
10,690
4,373
8,821
12,971
6,779
8,924
8,091
8,810
4,057
8,270
9,092
6,838
5,430
9,144
5,086
2,310
4,995
4,863
4,765
5,168
2,107
169,932

ครัวเรือนทั้งหมด

ฝาง
หางดง
ฮอด
แมแจม
แมริม
แมแตง
อมกเอย
พราว
สะเมิง
สันกําแพง
สันปุาตอง
สันทราย
สารภี
แมอาย
ดอยเตา
เวียงแหง
ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ
กัลยาณิวัฒนา
รวม

43,032
44,080
15,956
18,062
39,541
32,980
21,200
20,218
7,927
42,255
31,604
63,819
36,561
30,635
10,102
8,645
17,279
11,132
8,814
11,042
3,681
765,018

พื้นที่
ทั้งหมด (ไร่)
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
12,566,911

พื้นที่ทา
การเกษตร (ไร่)
210,000
38,523
69,704
186,657
47,573
93,806
66,707
119,777
25,164
51,784
50,314
59,232
41,379
124,341
81,585
35,250
85,872
63,953
38,407
45,612
22,028
1,835,425

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ ตุลาคม 2561

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
จังหวัดเชีย งใหม มีเนื้ อที่ทั้งหมด 13,785,962 ไร สามารถแบงออกได 7 ส วน ไดแก ขาว
พืชผัก พืชไร ไมผล ไมยืนตน สวนผักไมดอก สวนไมประดับ และเนื้อที่ใชประโยชนแทางการเกษตรอื่นๆ โดยใน
ปี พ.ศ. 2559/60 (ตลอดปี) สวนไมผลใชพื้นที่สูงสุด เทากับ 502,121 ไร รองลงมาคือ ขาวใชพื้นที่จํานวน
440,005 ไร พื ช ผั ก ใชพื้น ที่ 118,781 ไร พืช ไรใ ชพื้นที่ 200,485 ไร ไมยื นตน ใชพื้น ที่ 98,548 ไร
ไมดอกใชพื้นที่ 2,323 ไร และไมประดับใชพื้นที่นอยที่สุด คือ 12 ไร
ตาราง : แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (สารวจ ณ เดือนเมษายน 2560)
เนื้อทีท่ ั้งหมด
(ไร่)

เนื้อที่ใช้
ประโยชน์ทาง
การเกษตร
(ไร่)

13,785,962

1,154,727

เนื้อทีก่ ารใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่)
ข้าว

พืชผัก

พืชไร่

ไม้ผล

440,005 118,781 200,485 502,121

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

ไม้ยืนต้น

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

98,548

2,323

292
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จังหวัดเชียงใหม มีผลิตภัณฑแภาคเกษตรที่สําคัญหลายชนิด ผลิตภัณฑแดานพืช ประกอบดวย ขาว
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ ลําไย ลิ้นจี่ หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ ผลิตภัณฑแดานปศุสัตวแ ประกอบดวย โคนม โคเนื้อ
สุกร ไกไข ไกเนื้อ และผลิตภัณฑแดานประมง ประกอบดวย ปลานิลซึ่งมีปริมาณการผลิต ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ด้านพืช
ข้าวนาปี/ข้าวนาปรัง
ขาวเป็ น พื ช เศรษฐกิจ ที่สํ าคั ญของจัง หวั ดเชีย งใหม มี มูล คา ทางเศรษฐกิจ ของข าวนาปี ในปี
2559/60 ประมาณ 3,000 ลานบาท
ข้าวนาปี
ปี
2556/57
2557/58
2558/59
2559/60

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
477,417
456,116
431,910
440,005

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
459,535
450,882
427,591
451,644

ผลผลิต (ตัน)
305,277
282,592
269,312
269,826

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
664
627
624
646

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

จั งหวั ดเชี ย งใหมมี เ นื้ อที่ ป ลู กข าวนาปี เนื้อที่ เก็บ เกี่ยว ผลผลิ ต รวม และผลผลิ ตตอ ไร ตั้งแต
ปี 2555/56 – 2559/60 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อาจมีผลมาจากลักษณะอากาศที่สงผลตอปริมาณฝนที่
มากขึ้น และประกอบกับราคาขาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ข้าวนาปรัง
ปี
2556/57
2557/58
2558/59
2559/60

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
191,711
190,571
114,964
114,285
79,830
79,340
130,125
128,260

ผลผลิต (ตัน)
127,834
75,322
51,888
85,795

ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
671
659
650
666

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

จังหวัดเชียงใหมมี เนื้อที่ปลูกขาวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม และผลผลิตตอไร ตั้งแต
ปี 2555/56 - 2559/60 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อาจมีผลมาจากลักษณะอากาศที่สงผลตอปริมาณฝนที่
มากขึ้น และประกอบกับราคาขาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และในปี 2559/60 มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากปีกอน
130,125 ไร
เนื้อที่ปลูก ผลผลิต ในปีการผลิต 2561 จังหวัดเชียงใหมมีเนื้อที่ปลูกขาวนาปี 440,005 ไร
ผลผลิตรวม 269,826 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 646 ก.ก./ไร (ที่ความชื้น 15%) ในระยะ 3-4 ปีที่ผานมาเนื้อที่
เพาะปลูกลดลง 37,412 ไร (ปี 2556/57 เนื้อที่ปลูก 477,417 ไร) หรือลดลง รอยละ 7.83 ผลผลิตรวม
ลดลง 35,451 ตัน หรือลดลงรอยละ 11.61 ผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลง 18 ก.ก./ไร หรือลดลงรอยละ 2.71
ลักษณะการตลาดและราคา ปัจจัยดานราคาขาวของจังหวัดเชียงใหม ทางสํานักงานพาณิชยแ
มีการกําหนดราคาขาวเปลือกชนิด หอมมะลิกิโลกรัมละ 13.5 บาท ซึ่งกําหนดราคาจําหนายสูงกวาขาวเปลือก
เหนียวที่มีราคากิโลกรัมละ 12.5 บาท ในปี 2559 ราคาขาวเปลือกหอมมะลิมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผานมา แตยังมีราคาที่สูงกวาราคาขาวเปลือกเหนียว การรับซื้อขาวทั้งสองชนิดในปี 2559 พิจารณา
จากความชื้น โดยถามีความชื้นที่ 15% ขาวเปลือกเหนียวจะมีราคาเทากับ 10.0 บาท/กิโลกรัม ขาวเปลือก
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หอมมะลิมีราคาเทากับ 11.5 บาท/กิโลกรัม และความชื้น 25 - 30% ขาวเปลือกเหนียวจะมีราคาเทากับ
8.5 บาท/กิโลกรัม ขาวเปลือกหอม มะลิมีราคาเทากับ 9.0 บาท/กิโลกรัม
วิเคราะห์แนวโน้ม จากผลผลิตขาวของประเทศมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางสวน
หันไปปลูกพืช ที่ใหผลตอบแทนดีกวาและมีแหลงรับซื้อที่แนนอน ในทางตรงกันขามจังหวัดเชียงใหมมีปริมาณ
ผลผลิตขาว ที่เพิ่มขึ้นจากภาพรวมของประเทศเล็กนอย ในปี 2559 มีผลผลิตขาวประมาณ 386,756 ตัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.3 จากยุทธศาสตรแขาวไทยปี 2558 – 2562 ภายใตแผนการผลิตและตลาดขาวครบวงจร
จังหวัดเชียงใหมมีผลผลิตขาวตรงตามยุทธศาสตรแขาวของไทยเฉลี่ย 641.5 กิโลกรัมตอไร (ไมต่ํากวา 600
กิโลกรัม/ไร) ซึ่งปี 2559 ทางรัฐบาลไดมีนโยบายเพื่อแกไขปัญหาเรื่องขาวในระยะยาว เพื่อใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นจึงไดมีโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญขึ้น (กระทรวงเกษตรและสหกรณแ , 2559)
โดยจังหวัดเชียงใหมมีเกษตรกรที่เขารวมเป็นสมาชิกจํานวน 1,435 ราย และมีจํานวนพื้นที่ปลูกขาวของ
สมาชิกที่เขารวมทั้งสิ้น 14,750 ไร
ความท้า ทาย ในสภาวะการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแลงและน้ําทวมที่นับวันจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ความแหงแลง ฝนที่มาลาชา และไมเพียงพอ ปริมาณน้ําในเขื่อนที่ลดนอยลงมาก และบางปี
อาจเจอน้ําทวม การระบาดของโรคในนาขาว ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ประชากรชาวนาที่สูงวัย ราคาคาจางเหมา
แรงงานต า งด า วที่ สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ รวมถึ ง ทั ศ นคติ ข องเกษตรกรที่ ไ ม นิ ย มใช แ รงงานของตนเองในการผลิ ต
การใชสารเคมี การใชยาปราบวัชพืช ศัตรูพืชในนาขาวที่ยังไมมีทาทีที่ลดลง การปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวพันธุแ
ที่ตลาดตองการการผลิตใหไดมาตรฐานการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) การทําตลาดเฉพาะของขาวคุณภาพดี
การเปิดตลาดเสรีอาเซียนอาจถูกแขงขันขาวหอมมะลิจากกัมพูชาและพมา
ประเด็นที่ควรให้ความสาคัญ
1) การสงเสริมใหเกษตรกรพึ่งพาตนเองในการทํานา เลิกหวังพึ่งภาครัฐในเรื่องราคา ปรับระบบคิด
ในการทํานา เนนโดยการการสงเสริมใหลดตนทุนในการทํานาขาวทั้งระบบ การผลิตแบบแปลงใหญที่ใช ระบบ
การจัดการแบบผูจัดการวางแผนผลิตรวมกัน ใชระบบจัดการรวมกัน
2) การใชน วัตกรรมใหมๆ ในการทํานา เชน เครื่องหยอดเมล็ดขาวงอกที่ส ามารถลดตนทุน
การดํานาลงไดไรละ 1000 - 1,040 บาท รถไถ และเกี่ยวนวดรวมกันของชุมชน การปรับเปลี่ยนพันธุแขาว
ทุก 2 ปี การใชชีววิธีในการกําจัดศัตรูในนาขาว การทําปุยหมัก ปุยอินทรียแ และ ปุยชีวภาพในนาขาว การฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณแในนาขาว การใชปอเทือ งพืชตระกูลถั่วในการปรับปรุงดิน การสรางแหลงน้ําสํารองในไรนา
การปลูกขาวแบบเปียกสลับแหงใชน้ํานอยในฤดูนาปรัง การปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวพันธุแดีที่ตลาดตองการ เชน
ขาวหอมมะลิลดพื้นที่ขาวเหนียวสันปุาตอง 1 การแปรรูปขาวเป็นผลิตภัณฑแใหม เชน ไวนแจากขาว ขนมขบเคี้ยว
จากขาวหอมมะลิ ส ว นความมัน คงในอาหารควรตองปลู กขาวที่กินและเหลื อจึงขาย ปรับเปลี่ ยนจากการ
ปลูกขายและซื้อขาวสารกิน
ลาไย
ปี

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

2557
2558
2559

314,263
313,391
309,532

295,391
298,013
293,716

293,221
263,287
205,424

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

ผลผลิตต่อไร่
(กิโลกรัม)
993
883
699
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จังหวัดเชียงใหมมเี นื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตตอไร และผลผลิตรวมลดลง ซึ่งมีผลมาจากสภาพอากาศ
ที่หนาวเย็นไมตอเนื่องในชวงฤดูหนาวที่ผานมา และอากาศรอนแลงจัดในเดือนมีนาคม และเมษายน ทําใหลําไย
ออกดอกน อย และปั จ จุบั นไดมีการส งเสริมให เกษตรกรปรับเปลี่ ยนมาทําลํ าไยนอกฤดู จึงทําให เ กษตรกร
บางสวนปรับเปลี่ยนจากการทําลําไยในฤดูเป็นลําไยนอกฤดูที่ขายไดราคาที่ดีกวา ในปี 2559 พื้นที่ใหผล
293,716 ไร ผลผลิต จํานวน 205,424 ตัน ลดลงจากปี 2558 ผลผลิตตอไร 699 กิโลกรัม/ไร
ลิ้นจี่
ปี

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

2557
2558
2559

58,294
58,046
53,477

52,027
54,800
53,110

33,525
27,016
19,968

ผลผลิตต่อไร่
(กิโลกรัม)
644
493
376

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

จังหวัดเชีย งใหม มีพื้นที่ปลู กลิ้นจี่จํานวน 18 อําเภอ ในปี 2559 มีเนื้อที่ให ผล 53,477 ไร
ผลผลิ ตประมาณ 19,968 ตัน ผลผลิ ตตอไร 376 กิโลกรัม/ไร ผลผลิ ตออกระหวางเดือนเมษายน ถึงวัน ที่
1 กรกฎาคม ของทุกปี
หอมหัวใหญ่
ปี
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)
2558
2559
2560

6,760
8,451
6,736

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

6,760
8,446
6,604

28,020
36,745
22,923

ผลผลิตต่อไร่
(กิโลกรัม)
4,145
4,348
3,471

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ จํานวน 5 อําเภอ ประกอบดวย แมวาง ฝาง
สันปุ าตอง พราว และแมริม ตามลําดับ จากขอมูล การผลิต 3 ปี ยอนหลัง พบวา ปี พ.ศ. 2558 และ
ปี พ.ศ. 2560 มีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉลี่ย มีแนวโนมลดลง
หอมแดง
ปี

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

2558
2559
2560

11,251
8,450
9,930

11,012
8,342
9,911

26,702
20,263
24,343

ผลผลิตต่อไร่
(กิโลกรัม)
2,425
2,398
2,456

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดงจํานวน 11 อําเภอ ในปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งหมด 9,930 ไร ผลผลิตจํานวน 24,343 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,456 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
ปีกอนหนา
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กระเทียม
ปี

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

2558
2559
2560

28,141
27,984
28,262

28,141
27,871
27,059

33,680
33,777
31,111

ผลผลิตต่อไร่
(กิโลกรัม)
1,197
1,207
1,150

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมจํานวน 17 อําเภอ ในปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งหมด 28,262 ไร ผลผลิตจํานวน 31,111 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,150 กิโลกรัมตอไร
ผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
โคเนื้อ
ในปี 2561 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในทุกอําเภอ จํานวน 12,064 ครัวเรือน จํานวนโคเนื้อ
132,549 ตัว อําเภอที่มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดคือ อําเภออมกเอย 2,242 ครัวเรือน อําเภอแมแจม
1,249 ครัวเรือน และอําเภอจอมทอง 1,160 ครัวเรือน ตามลําดับ อําเภอที่มีจํานวนโคเนื้อมากที่สุดไดแก
อําเภออมกเอย 20,932 ตัว อําเภอแมแจม 19,813 ตัว และอําเภอฮอด 15,780 ตัว ตามลําดับ
โคนม
ในปี 2561 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ใน 17 อําเภอ จํานวน 1,100 ครัวเรือน จํานวนโคนม
49,796 ตัว อําเภอที่มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมากที่สุดคือ อําเภอแมออน 377 ครัวเรือน อําเภอไชยปราการ
209 ครัวเรื อน และอําเภอสั นกําแพง 166 ครัวเรือน ตามลําดับ อําเภอที่มีจํานวนโคนมมากที่สุด ไดแก
อําเภอแมออน 16,157 ตัว อําเภอไชยปราการ 13,606 ตัว และอําเภอสันกําแพง 5,601 ตัว ตามลําดับ
กระบือ
ในปี 2561 มีเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ ในทุกอําเภอ จํานวน 4,739 ครัวเรือน จํานวนกระบือ
43,220 ตัว อําเภอที่มีเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือมากที่สุดคือ อําเภอแมแจม 826 ครัวเรือน อําเภออมกเอย
751 ครัวเรือน และอําเภอแมอาย 427 ครัวเรือน ตามลําดับ อําเภอที่มีจํานวนกระบือมากที่สุด ไดแก อําเภอ
แมแจม 8,924 ตัว อําเภออมกเอย ๕,๓๘9 ตัว และแมอาย 4,795 ตัว ตามลําดับ
สุกร
ในปี 2561 มีเ กษตรกรผู เลี้ ยงสุ กร ในทุกอํ าเภอ จํานวน 15,436 ครั ว เรื อ น จํา นวนสุ ก ร
373,047 ตัว อําเภอที่มีเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรมากที่สุดคือ อําเภออมกเอย 3,326 ครัวเรือน อําเภอแมอาย
2,450 ครัวเรือน และอําเภอแม แจม 1,190 ครัวเรือน ตามลําดับ อําเภอที่มีจํานวนสุกรมากที่สุด ไดแก
อําเภอแมแตง 85,470 ตัว อําเภออาย 85,395 ตัว และอําเภอดอยหลอ 37,264 ตัว ตามลําดับ
ไก่
ในปี 2561 มี เ กษตรกรผู เ ลี้ ย งไก ในทุ ก อํ า เภอ จํ า นวน 60,723 ครั ว เรื อ น จํ า นวนไก
5,976,780ตัว อําเภอที่มีเกษตรกรผูเลี้ยงไกมากที่สุดคือ อําเภอดอยเตา 5,016 ครัวเรือน อําเภอสันกําแพง
4,233 ครัวเรือน และอําเภอสารภี 4,213 ครัวเรือน ตามลําดับ อําเภอที่มีจํานวนไกมากที่สุด ไดแก อําเภอ
สันทราย 903,343 ตัว อําเภอสันปุาตอง 746,248 ตัว และอําเภอสันกําแพง 678,819 ตัว ตามลําดับ
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวแจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2561
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ผลิตภัณฑ์ด้านประมง
ผลผลิตดานการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําจืด และผลผลิตจากแหลงน้ํา ของจังหวัดเชียงใหม
ในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. การเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา มีพื้นที่เพาะเลี้ยง 9,355 ไร ปริมาณการจับ/ผลผลิต 11,279,877
กิโลกรัมตอปี มูลคาเพาะเลี้ยง 451,195,080 บาท ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 1205 กิโลกรัม อําเภอที่มีพื้นที่
การเพาะเลี้ ย งสั ตวแน้ํ าจื ดมากที่สุ ด ไดแก อําเภอฝาง พื้นที 1,358 ไร ผลผลิต 433,681 กิโ ลกรัมตอปี
อําเภอแมอาย พื้นที่ 1,242 ไร ผลผลิต 482,516 กิโลกรัมตอปี และอําเภอพราว พื้นที่ 956 ไร ผลผลิต
368,231 กิโลกรัมตอปี ตามลําดับ
2. ผลผลิตจากแหลงน้ํา มีพื้นที่แหลงน้ํา 68,587.71 ไร ผลผลิตจากแหลงน้ํา 1,996,526.0
กิโลกรัม มูลคา 126,250,410 บาท ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 29.11 กิโลกรัม
แผนการผลิตและการตลาดสินคาประมงที่สําคัญ ในปี 2558-2560 เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา
ที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 12,468 ราย มีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวแน้ําประมาณ 9,355 ไร และมีพื้นที่ทําการประมง
น้ํ า จื ด ประมาณ 1,394,515 ไร ผลผลิ ต สั ต วแ น้ํ า ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประมาณ 18 ตั น /วั น (จากการ
เพาะเลี้ยง 11 ตัน จับจากแหลงน้ําธรรมชาติ 7 ตัน) ปริมาณความตองการบริโภคสัตวแน้ําในจังหวัดเชี ยงใหม
ประมาณ 40 ตัน/วัน สวนที่เหลือนําเขาจากตางจังหวัด (ประมาณ 50 เปอรแเซ็นตแ) ไดแก เชียงราย ลําปาง
นครสวรรคแ สุ พรรณบุ รี พิษณุโลก อุตรดิตถแ เป็นตน ปลาน้ําจืดที่นิยมบริโ ภค 5 อันดับแรกไดแก ปลานิล
ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาชอน และปลาสวายชนิดปลาที่ เกษตรกรนิยมเลี้ยงมากที่สุด ไดแก นิล ทับทิม ดุก
ตะเพียน กดหลวง สวาย ฯลฯ
ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม 2561

ศักยภาพด้านเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
ในการสนับสนุนใหจังหวัดเชียงใหมเป็นเมืองแหงเกษตรปลอดภัยตามตําแหนงการพัฒนาของ
จังหวัดนั้น หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแ ประจําจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินโครงการสงเสริม
การผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรียแ การตรวจรับรองมาตรฐาน
แปลง/ฟารแม การแปรรูปสินคาเกษตร ตลอดจนสนับสนุนจุดจําหนายสินคาเกษตรใหแกเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหมไดใหการรับรอง GAP ผลิตภัณฑแภาคเกษตรทั้ง พืช ปศุสัตวแ และประมง ดังนี้
 ดานพืชจํานวน 5,649 แปลง
 ขาว จํานวน 1,372 แปลง
 ดานปศุสัตวแ จํานวน 931 ฟารแม
 ดานประมงจํานวน 50 ฟารแม
- การรับรอง GMP ผลิตภัณฑแภาคเกษตรทั้ง พืช ปศุสัตวแ และประมง ดังนี้
 ดานพืชจํานวน 70 แหง
 ดานปศุสัตวแ จํานวน 14 แหง
- การรับรองรานอาหาร/แหลงจําหนายสินคาเกษตร Q ประเภทตลาดสดจํานวน 1 แหง ไดแก
ตลาดสดหนองหอย
- การรับรองรานอาหาร/แหลงจําหนายสินคาเกษตร Q ประเภทรานอาหาร จํานวน 11 แหง
ไดแก รานขาวซอยเสมอใจ รานกเวยเตี๋ยวอาทิตยแ รานกเวยเตี๋ยวลูกทุง รานเฮือนใจเยอง รานเฮือนเพ็ญสาขา 1
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รานเฮือนเพ็ญสาขา 2 รานกเวยเตี๋ยวในสวนอารมณแดี รานแกวปลาสด รานเสนหแชายน้ํา รานออแกนิกฟารแม
และรานโปุงแยงแองดอย
- แหลงจําหนายสินคาเกษตรที่ผานการรับรองมาตรฐานตางๆ ไดแก ตลาดเกษตรกร (Farmer
Market) มีเกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนนําผลผลิตมาจําหนาย จํานวน 40 ราย ตอครั้ง
สรุปภาพรวมด้านการเกษตร
จากข อ มู ล ของสานั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
และจากการแลกเปลี่ ย นความเห็ น กั บ
ผู ป ระกอบการ ในจั ง หวั ดเชีย งใหม ผลผลิต ด้า นการเกษตร ที่ศั กยภาพสู งและมีก ารผลิ ต ในสั ดส ว นที่สู ง
เมื่อเทียบกับของภาคเหนือ จําแนกเป็น พืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ลําไย ลิ้นจี่ หอมหัวใหญ กระเทียม หอมแดง
โดยเฉพาะข า วโพดหวานที่ ปั จ จุ บั น มี ค วามโดดเด น มากขึ้ น และมี ค วามต อ งการในตลาดต า งประเทศสู ง
สําหรับดานปศุสัตวแ ไดแก สุกร ไกเนื้อ ไขไก โดยจังหวัดเชียงใหมมีสัดสวนการผลิตมากที่สุดในภาคเหนือ
ปัญหาสาคัญ ในชว งปี 2557 - 2559 ในดานการผลิตยังคงเป็นผลกระทบที่เกิดจาก
ภัย ธรรมชาติ และตน ทุน ปัจ จัย การผลิตและการบริการที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ดานราคาผลผลิตพืช สํา คัญ
ของเชียงใหมโดยรวมยังอยูในเกณฑแต่ํา โดยเฉพาะราคาขาวที่ไมมีมาตรการภาครัฐชวยเหลือเชนหลายปีกอนหนา
ประกอบกับราคาในตลาดโลกยังไมกระเตื้องขึ้น และราคาสินคาปศุสัตวแที่ยังต่ํา เพราะมีปริมาณการผลิต
ออกสูตลาดมาก อยางไรก็ดี ราคาผลไม (ลําไย ลิ้นจี่) และพืชผักปรับดีขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตนอยเพราะกระทบ
แลงและฝนทิ้งชวง
ข้อควรปรับปรุง
1) การเตรียมพรอมและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตใหสอดคลองกับการเพาะปลูก
2) มีความยืดหยุนในการผลิตสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับปัจจัยการผลิตที่ผันผวนในแตละปีได
(เชน น้ํา ที่ดิน แรงงาน ทุน)
3) การบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรรวมกับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมใหสอดคลองและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) สงเสริมใหมีงานวิจัยและนําไปปรับปรุงการผลิตใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลิตตอไรสูงขึ้นดวย
5) เรงขับเคลื่อนโครงการเมืองแหงเกษตรปลอดภัย (Northern Food Valley) เนื่องจากเป็น
โอกาสสําคัญตอการผลิตและการกระจายผลผลิตออกสูตลาดของจังหวัดไดมากขึ้น
6) มีกฎ ขอบังคับ และ/หรือสิ่งจูงใจใหลดการใชสารเคมี
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ก ลุ ม เกษตรกรจํ า นวน 176 แห ง มี จํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมด 19,366 คน
ซึ่งสวนใหญเป็นกลุมเกษตรกรประเภททําสวน จํานวน 69 แหง มีสมาชิกจํานวน 6,810 คน ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ประเภทกลุ่มเกษตรกร
ทํานา
ทําไร
ทําสวน
เลี้ยงสัตวแ
อื่นๆ
รวม

จานวน/แห่ง
68
29
69
7
3
176

ที่มา : สํานักงานสหกรณแจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

จานวนสมาชิก/คน
8,352
3,580
6,810
343
281
19,366
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สําหรับการประกอบธุรกิจสหกรณแมีจํานวน 7 ประเภท รวมทั้งหมด 266 แหง มีจํานวนสมาชิก
รวมทั้งหมด 396,149 คน ดังนี้
ลาดับ ประเภทสหกรณ์
จานวน/แห่ง
จานวนสมาชิก/คน
1
สหกรณแการเกษตร
156
208,893
2
สหกรณแเครดิตยูเนียน
43
59,526
3
สหกรณแออมทรัพยแ
28
73,972
4
สหกรณแรานคา
4
33,399
5
สหกรณแบริการ
27
8,979
6
สหกรณแนิคม
7
11,351
7
สหกรณแประมง
1
29
รวม
266
396,149
ที่มา : สํานักงานสหกรณแจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ข้อมูลการเกษตรแปลงใหญ่
การดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของจังหวัดเชียงใหมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 8 แปลง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวน 11 แปลง มีแปลงเตรียมความพรอมอีก
จํานวน 20 แปลง ดังนี้
ปี พ.ศ. 2559
ที่

ชื่อแปลง
ใหญ่

1 แปลงใหญ
ลําไย
2 แปลงใหญ
ลําไย

จานวน จานวน
พื้นที่ดาเนินการ
เกษตรกร พืน้ ที่
ตาบล
อาเภอ
(ราย)
(ไร่)
250 1,450 ต.บานแปะ จอมทอง
ต.แมสอย
137 1,296 ต.ขัวมุง
สารภี

4 แปลงใหญ
ขาว*
5 แปลงใหญ
ขาว*

472

6 แปลงใหญ
ขาว*
7 แปลงใหญ
ขาว*
8 แปลงใหญ
ขาว*

200

387

226
200

4,105 ต.สันทราย
ต.เวียง
3,045 ต.ขุนคง
ต.หนองแกเว
ต.หารแกว
3,000 ต.แมอาย
ต.แมนาวาง
2,024 ต.รองวัวแดง
ต.ออนใต
1,916 ต.ปุาไผ

ผู้จัดการแปลง

เจ้าภาพ
เกรด
หลัก

นายเอกธนัช บุสสยา
นายวารินทรแ พงษแตา
นางนิชกานตแ โตเขียว
นางสุมาลา บุญชัย
นายเสนหแ ทะพิงคแแก
นายสุชาติ วงศแชื่น
นายประเสริฐ พรหมวรรณ
นางนันทิยา ดวงไทย
นางเยาวลักษณแ ศรีวรรณ

กสก.

B

กสก.

A

กสก.

A

กสก.

A

แมอาย

นายวิสูตรแ เจริญเมืองมูล

กสก.

C

สันกําแพง

นางแจมจันทรแ ลามชาง

กสก.

C

สันทราย

นายประโยชนแ ปันทะนา
นายอานนทแ แสนสามกเอง

กสก.

B

ฝาง
หางดง
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ปี พ.ศ. 2560
ที่
1
2
4
5

ชื่อแปลง
ใหญ่
แปลงใหญ
ลําไย
แปลงใหญ
ลําไย
แปลงใหญ
ลําไย
แปลงใหญ
ลําไย

6

แปลงใหญ
กระเทียม

7

จานวน จานวน
เกษตรกร พืน้ ที่
(ราย)
(ไร่)

พื้นที่ดาเนินการ
ตาบล

อาเภอ

ผู้จัดการแปลง

เจ้าภาพ
เกรด
หลัก

50

485

ต.แมทะลบ

ไชย
ปราการ

นายสาธิต ไชยวังษา

กสก.

B

50

300

ต.ดอยเตา

ดอยเตา

นางกัลยากร สมโน

กสก.

C

50

500

ต.หางดง

ฮอด

นายมงคล แกวกลางเมือง

กสก.

B

50

300

ต.ดอยหลอ ดอยหลอ นางพิมพแพิชา แมนมาศวิหก

กสก.

C

กสก.

C

50

585

ต.เมืองแหง เวียงแหง

แปลงใหญ
ฟักทองญีป่ นุ

50

378

ต.บานจันทรแ

8

แปลงใหญ
หอมหัวใหญ

50

140

9

แปลงใหญ
มันฝรั่ง

200

10 แปลงใหญ
ถั่วเหลือง

170

11 แปลงใหญ
ไกพื้นเมือง
(ประดู
หางดํา)

50

นายมานพ บริบูรณแ

กัลยาณิ
วัฒนา

นายเสกสรร บัลลังคแ

กสก.

C

ต.บานกาด แมวาง
ต.ทุงปี้
ต.ดอนเปา
635 ต.สันทราย
ฝาง
ต.มอนปิ่น
ต.แมคะ
ต.แมขา
ต.เวียง
1,171 ต.สบเปิง
แมแตง
ต.สันปุายาง
ต.ขี้เหล็ก
ต.อินทขิล
ค.แมแฝก สันทราย
ต.แมแตง
แมแตง
ต.ขี้หล็ก
ฝาง
ต.แมสูน

นายบุญศรี พาลมูล

กสก.

C

นายสุชาติ วงศแชนื่

กสก.

B

นายอํานวย ทับเลื่อน

กสส.

B

นายสุรเดช สมิเปรม
นายชิมโอน ปัญญา

ปศ.

B

33
แปลงเตรียมความพร้อม

2

จานวน จานวน
พื้นที่ดาเนินการ
ชื่อแปลงใหญ่ เกษตรกร พืน้ ที่
ตาบล
อาเภอ
(ราย)
(ไร่)
แปลงใหญลําไย 250 1,450 ต.บานแปะ จอมทอง
ต.แมสอย
แปลงใหญลําไย 137 1,296 ต.ขัวมุง
สารภี

4

แปลงใหญขาว*

472

5

แปลงใหญขาว*

387

6

แปลงใหญขาว*

200

7

แปลงใหญขาว*

226

8

แปลงใหญขาว*

200

9

แปลงใหญ
กลวยหอม
แปลงใหญ
กาแฟ
แปลงใหญ
กาแฟ
แปลงใหญ
กาแฟ
แปลงใหญชา

25

ที่

ด

10
11
12
13

14 แปลงใหญ
พืชผัก (ผักชีฝรั่ง)
15 แปลงใหญ
กระเทียม
16 แปลงใหญ
กระเทียม
17 แปลงใหญ
ผักกาดขาว
18 แปลงใหญไม
ดอกไมประดับ

ผู้จัดการแปลง

เจ้าภาพ
เกรด
หลัก

นายเอกธนัช บุสสยา
นายวารินทรแ พงษแตา
นางนิชกานตแ โตเขียว
นางสุมาลา บุญชัย
นายเสนหแ ทะพิงคแแก
นายสุชาติ วงศแชื่น
นายประเสริฐ พรหมวรรณ
นางนันทิยา ดวงไทย
นางเยาวลักษณแ ศรีวรรณ

กสก.

B

กสก.

A

กสก.

A

กสก.

A

นายวิสูตรแ เจริญเมืองมูล

กสก.

C

สันกําแพง นางแจมจันทรแ ลามชาง

กสก.

C

สันทราย

กสก.

B

ต.ชอแล
แมแตง
ต.อินทขิล
ต.เทพเสด็จ ดอย
สะเก็ด
ต.สบโขง
อมกเอย

กสก.

B

กสก.

B

กสก.

C

กสก.

C

กสก.

B

50

ต.หนองบัว ไชย
ปราการ
ต.สะเมิง
สะเมิง
เหนือ
ต.ยางเนิ้ง สารภี

กสก.

C

15

ต.อินทขิล

แมแตง

กสก.

C

25

ต.แมนะ

เชียงดาว

กสก.

C

25

ต.ทุงขาวพวง เชียงดาว

กสก.

C

30

ต.โปุงแยง

กสก.

B

25
25
25
15

4,105 ต.สันทราย
ต.เวียง
3,045 ต.ขุนคง
ต.หนองแกเว
ต.หารแกว
3,000 ต.แมอาย
ต.แมนาวาง
2,024 ต.รองวัวแดง
ต.ออนใต
1,916 ต.ปุาไผ

ฝาง
หางดง
แมอาย

แมริม

นายประโยชนแ ปันทะนา
นายอานนทแ แสนสามกเอง
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จานวน จานวน
พื้นที่ดาเนินการ
ชื่อแปลงใหญ่ เกษตรกร พืน้ ที่
ตาบล
อาเภอ
(ราย)
(ไร่)
19 แปลงใหญผึ้ง
30
ต.เทพเสด็จ ดอย
สะเก็ด
20 แปลงใหญผึ้ง
30
ต.แมอาย แมอาย
ต.มะลิกา
ต.ทาตอน
ที่

เจ้าภาพ
เกรด
หลัก

ผู้จัดการแปลง

กสก.

C

กสก.

C

หมายเหตุ
1. เครื่องหมาย * หมายถึง เปลี่ยนแปลงจํานวนเกษตรกรและจํานวนแปลงใหญ
2. สรุปการจัดชั้นแปลงใหญ

ลาดับที่
1
2
3

การจัดชั้น
แปลงใหญ่
เกรด A
เกรด B
เกรด C
รวม

แปลงเก่า
ปี 59
4
2
2
8

แปลงใหม่
ปี 60
0
7
5
12

แปลงเตรียม
ความพร้อม ปี 61
0
7
13
20

รวม
4
16
20
40

เกษตรอินทรีย์
จังหวัดเชียงใหม มีแหลงผลิ ตสินคาเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแทั้งหมด
จํ านวน 496 ราย แบ งเป็ น ดานพืช และไมผ ล จํา นวน 446 ราย ขา ว จํา นวน 22 ราย ทั้ งนี้ ยั งไม มี
เกษตรกรดานปศุสัตวแและดานประมงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ
ตาราง : การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ผลการดาเนินงานการตรวจแปลง
เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand)
ลาดับที่
มาตรฐาน
1
เกษตรอินทรียแ
(Organic Thailand)

ชนิดสินค้าเกษตร
พืชและไม้ผล
- แปลงระยะปรับเปลี่ยน
- แปลงใหม
- ตออายุ
ข้าว
- ระยะปรับเปลี่ยน
- แบบรายเดี่ยว
- แบบกลุม
- เตรียมความพรอม (แบบกลุม)
ปศุสัตว์
- ระยะปรับเปลี่ยน
- ยื่นขอตรวจปศุสัตวแอินทรียแ

จานวน (ราย)
586
73
25
488
139
99
90
9
40
1
1

พื้นที่ (ไร่)
1,811.95
276.76
77.08
1,462.11
1,130.25
762.25
694
68.25
368.00

35
ลาดับที่

มาตรฐาน

ชนิดสินค้าเกษตร
ประมง
- ระยะปรับเปลี่ยน
- ยื่นขอตรวจประมงอินทรียแ
รวมเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand)
- แปลงระยะปรับเปลี่ยน
- แปลงใหม
- ตออายุ
- เตรียมความพรอม

จานวน (ราย)

พื้นที่ (ไร่)

1
1
727
174
25
488
40

2,946.20
1,039.01
77.08
1,462.11
368.00

ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560

จังหวัดเชียงใหมมีแหลงผลิตสินคาเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ (Organic
Thailand) จํานวน 513 ราย (ดานพืชและไมผล) พื้นที่ 1,539.19 ไร และเป็นแปลงระยะปรับเปลี่ยน
จํานวน 174 ราย (พืช 73 ราย ขาว 99 ราย ปศุสัตวแ 1 ราย และประมง 1 ราย) พื้นที่ 1,039.01 ไร
และอยูระหวางเตรียมความพรอมการรับรองเกษตรอินทรียแ จํานวน 40 ราย พื้นที่ 368 ไร
ตาราง : ผลการดาเนินงานการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ (PGS : Participatory Guarantee Systems)
ลาดับที่ มาตรฐาน
ชนิดสินค้าเกษตร
จานวน (ราย)
พื้นที่ (ไร่)
1
PGS
- ขาว และพืชผัก
44 ราย
291.17 ไร่
- ขาว 27 ราย,
- ขาว 237.4 ไร
- พืชผัก 17 ราย)
- พืชผัก 53.77 ไร
จังหวัดเชียงใหม มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนขอรับรองมาตรฐาน PGS จํานวน 57 ราย ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน PGS ทั้งหมดจํานวน 44 ราย แบงเป็นขาว จํานวน 27 ราย 237.4 ไร พืชผัก อาทิ ผักหวานบาน
กุยชาย มะละกอ โหระพา พริก ผักกาด ถั่ว บวบ หมอน เซียงดา ชะอม ถั่วเหลือง จํานวน 17 ราย พื้นที่ 53.77 ไร

3.3) ภาคอุตสาหกรรม
มูลค าผลิ ตภั ณฑแ ภาคอุ ตสาหกรรมของจั งหวั ดเชี ยงใหม ช วงระหว างปี พ.ศ. 2557 - 2558
ในภาพรวมมีมูลคาต่ําลง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีมูลคา 21,959 ลานบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จํานวน 405
ลานบาท (ปี พ.ศ.2557 มีมูลคา 22,394 ลานบาท) โดยสาขาที่มีมูลคาสูงสุด ไดแก สาขาอุตสาหกรรม รองลงมา
คือ สาขาการไฟฟูาแก฿ส และการประปา และสาขาที่มีมูลคาต่ําสุด ไดแก สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน
ตาราง : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมรายสาขา พ.ศ. 2555 - 2558
ปี
สาขา
ภาคอุตสาหกรรม
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟูาแก฿ส และการประปา
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

2555
19,687
1,358
14,558
3,299

2556
21,644
520
16,522
3,748

2557
22,394
1,223
17,089
4,082

2558
21,989
1,142
16,779
4,068
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นอกจากนี้ ขอมูลจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ไดรายงานความเคลื่อนไหวการลงทุน
อุ ตสาหกรรมของจั งหวั ดเชี ยงใหม ประจํ าปี พ.ศ. 2561 พบว า มี โรงงานแจ งประกอบกิ จการจํ านวนทั้ งสิ้ น
1,612 โรงงาน เงินลงทุนรวม 34,812.36 ลานบาท และมีจํานวนคนงาน 40,260 คน โดยจําแนกออกได ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กลุ่มอุตสาหกรรม
จานวนโรงงาน เงินทุน (ล้านบาท)
การผลิตอื่นๆ
303
8,347.06
ผลิตภัณฑแจากพืช
222
6,441.74
อุตสาหกรรมอาหาร
216
6,044.13
ผลิตภัณฑแยานพาหนะและอุปกรณแ
197
5,493.41
รวมทั้งการซอมแซมยานพาหนะและ
อุปกรณแ
ผลิตภัณฑแอโลหะ
158
1,822.09
แปรรูปไมและผลิตภัณฑแจากไม
112
666.52
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคาร
87
512.25
จากไม แกว ยาง หรือโลหะอื่นๆ
ผลิตภัณฑแโลหะ
79
768.56
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายยกเวน
48
534.66
รองเทา
ผลิตภัณฑแพลาสติก
29
262.07
ผลิตภัณฑแเครื่องจักรและเครื่องกล
29
262.66
เคมีภัณฑแและผลิตภัณฑแเคมี
26
462.98
สิ่งทอ
24
517.36
ผลิตภัณฑแจากปิโตรเลียม
21
304.30
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑแกระดาษ
15
255.05
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
14
1,306.82
การพิมพแ การเย็บเลม ทําปกหรือการทํา
11
117.50
แมพิมพแ
ผลิตเครื่องใชไฟฟูาและอุปกรณแ
8
489.42
ยางและผลิตภัณฑแยาง
6
38.26
ผลิตหนังสัตวแและผลิตภัณฑแจากหนัง
4
41.66
สัตวแ
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
3
18.88
รวมทั้งสิ้น
1,612
34,812.36

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 30 กัยายน 2561

คนงาน
6,154
3,593
7,266
3,611
3,002
2,659
2,602
1,293
3,499
500
424
1,025
1,125
154
771
647
173
1,523
74
109
56
40,260
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ตาราง : จานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ลาดับ
ได้รับอนุญาตประกอบ
ปี 2559
ปี 2560
กิจการโรงงาน
1
โรงงาน
1,557
1,600
2
ทุนจดทะเบียน
32,167.14
33,024.01
3
คนงาน
40,006
40,575

ปี 2561
2,484
34,987.84
41,975

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2561

ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดในเดือน กันยายน 2561 ประกอบด้วย
1. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่
1.1 กลุมอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ประกอบดวยการผลิตเกี่ยวกับการผลิตจําหนายและ
สงออกซึ่งผลิตภัณฑแ เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องทองลงหิน เครื่องถม เครื่องเขิน เครื่องประดับ การผลิต
ลูกปัดแกว การผลิตของเลนจากไม หองเย็นและหองแชแข็งเพื่อเก็บพืช ผัก ผลไม การโม บด หรือยอยหิน
การซัก อบ รีด เสื้อผา ผาคลุมเตียง ผาหม เป็นตน ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 303 โรงงาน เงินลงทุน
7,079.47 ลานบาท คนงาน 6,154 คน
1.2 กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑแจากพืชประกอบดวยกิจการเกี่ยวกับการสีขาว บมและอบ
ใบยาสูบ อบเมล็ดพืชทุกชนิดและอบพืชผลทางการเกษตร การคัดแยกเมล็ดพืช ลางคัดแยกขนาดและเคลือบ
ผิวสม เป็นตน ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 222 โรงงาน เงินลงทุน 6,441.74 ลานบาท คนงาน 3,593 คน
1.3 อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวยการผลิตเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม การแชแข็ง
ทุกชนิด ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตน้ําแข็ง ผลิตภัณฑแจากน้ําผึ้ง การถนอมพืชหรือผลไม
เป็นตน ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 216 โรงงาน เงินลงทุน 6,044.13 ลานบาท คนงาน 7,266 คน
2. ภาวการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัด
ผลจากการพิจารณาขอมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือน กันยายน 2561 เปรียบเทียบกับ
ชวงระยะเวลาเดียวกันในปีกอน พบวามีอัตราการขยายตัวของจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการใหม
เพิ่มขึ้น จํานวนเงินลงทุน เพิ่มขึ้น และอัตราการจางงาน เพิ่มขึ้น
สรุปภาพรวมด้านอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รองลงมา คือ
หัตถอุตสาหกรรม อาทิ งานผ้าทอ งานไม้แกะสลัก กระดาษสา และอื่นๆ นอกจากนี้เป็นอุตสาหกรรมเซรามิก
โดยเฉพาะศิล าดลเป็น อุตสาหกรรมที่พึ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและฝี มือแรงงานเป็นหลักและมีแนวโน้ม
การส่ งออกไปยั ง ตลาดใหม่ คื อ ตะวั น ออกกลางและประเทศในกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย นมากขึ้ น
นับว่าเป็นอุตสาหกรรมสาคัญที่มีผลกระทบต่อทุกห่วงโซ่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตผู้ส่งออกแรงงาน การขนส่ง
ส่งผลต่อรายได้ของจังหวัด

3.4) ภาคการค้าการลงทุน
ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือในปี 2561
การสงเสริมการลงทุนภาคเหนือ 6 เดือนแรก (ม.ค. - มิ.ย.) ในปี พ.ศ. 2561 มีจํานวนคําขอรับ
การสงเสริมการลงทุนรวมทั้งประเทศ มีจํานวน 754 โครงการ เงินลงทุน 284,600 ลานบาท ในขณะที่การ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ภ าคเหนือ (17 จังหวัด) มีจํานวน 30 โครงการ และมีมูลคาเงินลงทุน
5,340 ลานบาท นอกจากนี้ ภาพรวมของการอนุมัติการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งประเทศ จํานวน 730 โครงการ
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 196,350 ลานบาท ในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือมีการอนุมัติรวมทั้งสิ้น 26 โครงการ
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มูลคาเงิน ลงทุน 3,775 ลา นบาท สํ าหรับ การออกบัตรสงเสริม 6 เดือนแรก รวมทั้งประเทศในปี 2561
มีการออกบัตรสงเสริมจํานวน 713 โครงการ และมีมูลคาเงินลงทุน 236,180 ลานบาท สําหรับการออกบัตร
สงเสริมในพื้นที่ภ าคเหนือ (17 จังหวัด) มีก ารออกบัตรสงเสริมจํานวน 30 โครงการ และมีมูลคาเงินลงทุน
6,104 ลานบาท ดังนี้
ตาราง : ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือ 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2561
การส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ
การขอรับการสงเสริม
การอนุมัติใหการสงเสริม
การออกบัตรสงเสริม

จานวนโครงการ
30
26
30

เงินลงทุน (ล้านบาท)
5,340
3,775
6,104

ที่มา : ศูนยแเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสํานักนายกรัฐมนตรี ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
(http://chiangmai.boi.go.th)

ศักยภาพการค้า การลงทุนของจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในองคแรวมอยางครบวงจร ทั้งดานทําเลที่ตั้งของจังหวัด
ที่เหมาะสมในการสงเสริมการคา การลงทุน กับกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ การผลิต สินคา ทุกประเภท
ตั้ง แต สิ น คา เกษตร อุ ตสาหกรรมการเกษตร หั ต ถกรรม ธุ รกิ จบริก ารและการท องเที่ ย ว ในขณะที่ ผู ผ ลิ ต
ผูประกอบการมีความสามารถในการแขงขันทุกระดับตลาด
จังหวัดเชียงใหม จึงเป็นศูนยแกลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีโครงสราง
เศรษฐกิจสําคัญ คือ
- ดานเกษตรกรรม รอยละ 22.3
- ดานอุตสาหกรรม รอยละ 9.5
- ดานการคาและบริการ รอยละ 65
สาหรับศักยภาพด้านการค้า การลงทุน ในภาคส่วนสาคัญของเศรษฐกิจ มีดังนี้
จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการผลิต การตลาด การคา การบริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมในทุกดาน จึงเป็นศูนยแกลางทางดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนของภาคเหนือ และเป็นที่ตั้ง
ของหนวยงานระดับภาค ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาที่เอื้อและอํานวยความสะดวก ในการสงเสริม
สนั บสนุ นเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน เชน ธนาคารแห งประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ สํานักงาน
สงเสริมการสงออก (เดิม) สํานักงานการคาตางประเทศ (เดิม) (ปัจจุบันเป็นกลุมสงเสริมสนับสนุนการประกอบ
ธุร กิจ การคาและการตลาด สั งกัดสํ านักงานพาณิช ยแจังหวัดเชียงใหม) ศูนยแสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ศูนยแเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 อุทยานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เป็นตน การเป็นแหลงผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ
ของจังหวัดเชียงใหมเนื่องจากมีผลิตภัณฑแที่มีอัตลักษณแของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่มีความหลากหลาย อาทิ
ผาทอ เครื่องเงิน เฟอรแนิเจอรแไม ผลิตภัณฑแตกแตงบาน ซึ่งทําใหองคแการยูเนสโกประกาศใหจังหวัดเชียงใหมเป็น
UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art) นอกจากนี้เชียงใหมยังมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรคแในกลุมซอฟตแแวรแ และดิจิทัลคอนเทนตแ ตั้งแต พ.ศ.2555 เป็นตนมา มีการขยายตัวเฉลี่ย
ของจํานวนผูประกอบกิจการสูงถึงรอยละ ๒๙.๔ ตอปี จังหวัดเชียงใหมถือเป็นเมืองสําหรับนักพัฒนางานดิจิทัล
(Best City for Digital Nomads) ซึ่งสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีการผนึกกําลังรวมใหการสนับสนุนรวมถึงมีการหยิบยกใหเป็นยุทธศาสตรแการคาหนึ่งของจังหวัดในระยะหลังนี้
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ดานธุรกิจการคาสําคัญทั่วไป สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม และเริ่มขยายออกสูอําเภอ
ใกลเคียง มีตลาดสดและศูนยแการคาที่มีชื่อเสียงหลายแหง มียานการคาที่เป็นลักษณะถนนคนเดินสําหรับคนพื้นถิ่น
และนักทองเที่ยว เชน ถนนิมมานเหมินทรแ ถนนคนเดินบริเวณประตูทาแพ ถนนวัวลาย รวมถึงธุรกิจการคา
ในลักษณะตลาดนั ด ที่เป็ นเอกลักษณแพื้นที่ ที่หนวยงานภาครัฐ เขามาสงเสริมมีหลากหลาย เชน ยานการคา
(บานถวาย, บานบอสราง) ตลาดนัดสินคาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรียแ/สุขภาพ ตลาดประชารัฐ ตลาดตองชม
ในสวนของภาคการคา การลงทุนและการสงออก ผูประกอบการจํานวนมากของจังหวัดเชียงใหม
ทั้งผูประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่มีศักยภาพสูง ธุรกิจ SMEs Start up มีจํานวนมากขึ้นและมีการปรับตัว
ยกระดับศักยภาพธุรกิจใหทันตอความเจริญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการคา การคาในรูปแบบใหม
ธุรกิจออนไลนแ ฯลฯ สงผลใหการคา การสงออก ขยายตัวเติบโตขึ้น ตลาดสงออกสินคาและบริการของจังหวัด
เชียงใหมที่สําคัญ เชน ญี่ปุน ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก ประเทศในแถบเอเชียและตลาดจีนมีการลงทุน
ประกอบการของนั กธุ ร กิจ ไทยและตางชาติที่เห็ นโอกาสเขามาประกอบธุ รกิจในพื้น ที่มากขึ้น อาทิ ธุรกิ จ
ที่เชื่อมโยงกับภาคการทองเที่ยว ธุรกิจสินคา/บริการสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมจับคูธุรกิจ-รวมงานแสดงสินคา
ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศอยูสม่ําเสมอโดยเฉพาะดา นธุรกิจสุขภาพ ความสวยงาม-คอสเมติก และ
ดานอาหาร
สถิตินิติบุคคลและการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดเชียงใหมปัจจุบัน และชวงระยะเวลา 3 ปี
เป็นดังนี้
1. จํานวนนิติบุคคลคงอยูของจังหวัดเชียงใหม ณ เดือนกรกฏาคม 2561 มีจํานวน 19,660 ราย
ทุนจดทะเบียนรวม 143,217.60 ลานบาท
2. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม ระหวางปี พ.ศ. 2559 - 2561
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561 (มค.-กค.)

จํานวนนิติบุคคลตั้งใหม (ราย)
2,452
8,214
1,755

ทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม (ลานบาท)
5,423.71
23,416.78
3,011.62

หมายเหตุ : 1. จํานวนนิติบุคคลตั้งใหมที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากของปี พ.ศ.2560 เกิดจากมาตรการของกรมสรรพากรที่
กําหนดใหกิจการรานคาทองตองโอนกิจการทั้งหมดจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
2. นิติบุคคลตั้งใหมชวงระยะ 3 - 5 ปีที่ผานมาสวนใหญเป็นธุรกิจทีเ่ กี่ยวเนื่องกับภาคการทองเที่ยว เชน ธุรกิจ
กอสราง ธุรกิจโรงแรมที่พัก รานอาหาร ภัตตาคาร และธุรกิจดานที่ปรึกษาการนําเขาสงออกตามลําดับ

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
1. คาขอรับการส่งเสริมจาแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือ 2560 โครงการ
ที่ขอรับการสงเสริมในภาคเหนือ ปี 2560 มีการขอรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 88 โครงการ มูลคาการ
ลงทุนทั้งสิ้น 12,917 ลานบาท อุตสาหกรรมเปูาหมายจํานวน 51 โครงการ คิดเป็นรอยละ 58 ของโครงการ
ที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน และมีมูลค าลงทุนทั้งสิ้น 5,378 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 42 ของมูลคา
การขอรั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น หากพิ จ ารณาในแง ข องจํ า นวนโครงการพบว า ส ว นใหญ เ ป็ น การลงทุ น
ในอุตสาหกรรมการเกษตร จํานวนโครงการและมูลคาของเงินลงทุนสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีคําขอรับการสงเสริม 11 โครงการ เงินลงทุน 19 ลานบาท ไดแก
กิจการพัฒนาซอฟตแแวรแ
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- อุตสาหกรรมการเกษตร มีคําขอรับการสงเสริม 33 โครงการ เงินลงทุน 2,415 ลานบาท
ไดแก กิจการผลิตแปูงแปรรูป กิจการผลิต Oil Spa กิจการอบพืชไซโลและอาหารสัตวแ กิจการผลิตเชื้อเพลิง
จากผลผลิตการเกษตร กิจการผลิตภัณฑแจากผลพลอยไดหรือเศษวัสดุท างการเกษตร กิจการผลิตปุยชีวภาพ
กิจการผลิตอาหารทางการแพทยแ กิจการผลิตน้ํามันหรือไขมันจากพืช กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไ ฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม มีคําขอรับการ
สงเสริม 7 โครงการ เงินลงทุน 2,944 ลานบาท ไดแก
- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร มีคําขอรับการสงเสริม จํานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 209 ลานบาท
คาขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2560
กลุม่ อุตสาหกรรม
ดิจิทัล
อุตสาหกรรมเกษตร
เครื่องใชไฟฟูา อิเล็กทรอนิกสแ และอุปกรณแโทรคมนาคม
รวม

จานวนโครงการ
11
33
7
51

เงินลงทุน (ล้านบาท)
19
2,415
2,944
5,378

ที่มา : ศูนยแเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสํานักนายกรัฐมนตรี ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
(http://chiangmai.boi.go.th)

การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2561
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร และหมวดบริการและสาธารณูปโภคได้รับความสนใจ
ลงทุนมากที่สุด มีคําขอรับการสงเสริม หมวดละ 9 โครงการ มูลคาการลงทุนรวม 3,061 ลานบาท คิดเป็น
รอยละ 57 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด รองลงมาไดแก หมวดอุตสาหกรรมเบา มี 5 โครงการ คิดเป็นรอยละ
26 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด และหมวดผลิตภัณฑแโลหะเครื่องจักรและอุปกรณแ ขนสงจํานวน 3 โครงการ
คิดเป็นรอยละ 10 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด สวนที่เหลือในหมวดอื่นอีก หมวดละ 2 โครงการ
คาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2561
จาแนกตามประเภทกิจการ
หมวดประเภทกิจการ
จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
9
983
แร เซรามิกสแ และโลหะขั้นมูลฐาน
2
342
อุตสาหกรรมเบา
5
1,373
ผลิตภัณฑแโลหะเครื่องจักร และอุปกรณแขนสง
3
560
เครื่องใชไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ
2
4
เคมีภัณฑแพลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
9
2,078
รวม
30
5,340
ที่มา : ศูนยแเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสํานักนายกรัฐมนตรี ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
(http://chiangmai.boi.go.th)
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การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น
 โครงการคนไทยถือหุน 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2561 ทั้งสิ้น มีจํานวน 12 โครงการ
คิดเป็นสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวน โครงการที่ขอรับการสงเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 1,854 ลานบาท
คิดเป็นสัดสวนรอยละ 35 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด
 โครงการตางชาติลงทุนทั้งสิ้น 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2561มีจํานวน 15 โครงการ
คิดเป็นสั ดสวนรอยละ 50 ของจํานวนโครงการที่ขอรับการสงเสริมทั้งหมด เงินลงทุน 3,436 ล านบาท
คิดเป็นสัดสวนรอยละ 64 ของมูลคาการลงทุนทั้งหมด
การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือ 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2561
การกระจายผู้ถือหุ้น
โครงการไทยทั้งสิ้น
โครงการตางชาติทั้งสิ้น
โครงการรวมลงทุนไทยและตางชาติ
รวม

จานวนโครงการ
12
15
3
30

เงินลงทุน (ล้านบาท)
1,854
3,436
50
5,340

ที่มา : ศูนยแเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสํานักนายกรัฐมนตรี ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
(http://chiangmai.boi.go.th)

ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในภาคเหนือตอนบนมากที่สุด
- 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2561 คําขอรับการสงเสริมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่
มากที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหมมี 13 โครงการคิดเป็นรอยละ 43 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุน 1,850
ลานบาท คิดเป็นรอยละ 35 ของมูลค่ําการลงทุนทั้งหมด
- 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ. ย.) ในปี 2561 การลงทุนใน จังหวัดลาพูน มีมากเป็นอันดับที่ 2
โดยมีคําขอรับการสงเสริม 11 โครงการเงินลงทุน 2,322 ลานบาท
การกระจายของแหล่งที่ตั้งจาแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือ ปี 2560
8 จังหวัด
จานวน
ภาคเหนือ
โครงการ
ตอนบน
เชียงราย
7
เชียงใหม
31
ลําปาง
1
ลําพูน
15
แพร
1
นาน
พะเยา
2
แมฮองสอน
รวม

57

324
6,007
88
3,750
31
110
-

การจ้าง
งาน
(คน)
176
2,396
11
1,944
1
314
-

10,310

4,842

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

9 จังหวัด
การจ้าง
จานวน เงินลงทุน
ภาคเหนือ
งาน
โครงการ (ล้านบาท)
ตอนบน
(คน)
กําแพงเพชร
7
298
409
เพชรบูรณแ
4
234
101
ตาก
56
275
82
นครสวรรคแ
13
26
32
พิษณุโลก
1
415
1,060
อุตรดิตถแ
12
697
35
สุโขทัย
พิจิตร
7
654
2,271
อุทัยธานี
1
8
48
รวม
31
2,607 4,038

ที่มา : ศูนยแเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสํานักนายกรัฐมนตรี ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
(http://chiangmai.boi.go.th)
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การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
คําขอรับการสงเสริมการลงทุนใน ปี 2560 มีการลงทุนในพื้นที่ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล ดังนี้
- พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม มีคําขอรับการสงเสริม
9 โครงการเงินลงทุน 3,227 ลานบาท
การขอรับส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ
คําขอรับการสงเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือ ในปี 2560
• โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กิจการผลิตซอฟตแแวรแ จํานวน 7 โครงการ เงินลงทุน 294 ลานบาท
• โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร
จํานวน 6 โครงการมูลคาเงินลงทุน 100 ลานบาท ไดแก กิจการผลิต Modified starch
การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
โครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริมในภาคเหนือ ปี 2560 มีการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
จํานวน 93 โครงการ มูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 11,299 ลานบาท อุตสาหกรรมเปูาหมายจํานวน 65 โครงการ
คิดเป็นรอยละ 70 ของโครงการที่อนุมัติให การสงเสริมการลงทุน และมีมูลคาลงทุนทั้งสิ้น 2,783 ลานบาท
คิดเป็นรอยละ 25 ของมูลคาการขอรับ การสงเสริมการลงทุน ตัวอยางโครงการที่อนุมัติใหการสงเสริมที่สําคัญ
และสอดคลองกับนโยบายภาครัฐใน ปี 2560 อาทิเชน
- อุต สาหกรรมดิจิทัล มีจ านวน 40 โครงการ เงินลงทุน 507 ลานบาท ไดแกกิจการผลิต
ซอฟตแแวรแ 40 โครงการ เงินลงทุน 663 ลานบาท
- อุตสาหกรรมเกษตร มีจํานวน 21 โครงการ เงินลงทุน 1,870 ลานบาท ไดแกกิจการผลิต
อาหารกี่งพรอมรับประทานจากธัญพืช กิจการผลิตพืชผักอบแหงบรรจุภ าชนะผนึก กิจการเมล็ดพันธุแขาวโพด
กิจการคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟ กิจการผลิตน้ําผลไมสกัดเขมขน กิจการผลิตปุยชีวภาพ กิจการผลิตน้ํามันหรือ
ไขมันจากพืช กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร กิจกรรมการผลิต Oil Spa กิจการอบพืชไซโลและอาหารสัตวแ
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกสแ และอุปกรณแโทรคมนาคม มีจํา นวน 4 โครงการ
เงินลงทุน 406 ลานบาท
การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพิเศษปี 2560
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเครื่องจักร
จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 7 ล้านบาท ไดแก กิจการผลิตชิ้นสวนเหล็กหลอ และชิ้นสวนเหล็กกลึงแตง
(MACHINING) ที่หลอขึ้นรูปเองที่ตั้งโครงการอยู่ที่จังหวัดลําพูน
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ กิจการ
ผลิ ตซอฟตแแวรแ และ Digital Content จํ านวน 10 โครงการ เงินลงทุน 87 ล านบาท ที่ตั้งโครงการอยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น จํานวน 6 โครงการ
มูล คาเงินลงทุน 72 ล านบาท ไดแก กิจการผลิ ตพืชผั กอบแหงบรรจุภ าชนะผนึกแห ง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอุทัยธานี
• โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กิจการผลิตซอฟตแแวรแ จํานวน 28 โครงการ เงินลงทุน 532
ลานบาท ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน
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โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ
จาแนกตามประเภทกิจการ ปี 2560
หมวดประเภทกิจการ
จานวน (โครงการ)
เงินลงทุน (ล้านบาท)
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
21
1,870
แร เซรามิกสแ และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
6
214
ผลิตภัณฑแโลหะเครื่องจักร และอุปกรณแขนสง
4
406
เครื่องใชไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ
45
3,231
เคมีภัณฑแพลาสติก และกระดาษ
บริการและสาธารณูปโภค
17
5,578
รวม
93
11,299
ที่มา : ศูนยแเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสํานักนายกรัฐมนตรี ณ เดือนพฤศจิกายน 2561
(http://chiangmai.boi.go.th)

5. การค้าชายแดน
จังหวัดเชียงใหมเป็นหนึ่งในสองจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีพื้นที่ชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบาน โดยอีกจังหวัดคือ จังหวัดแมฮองสอนซึ่งมีพื้นที่ชายแดนกับสหภาพเมียนมารแเชนกัน
โดยจังหวัดเชียงใหมมีแนวทางการวางอุทยานโลจิสติกสแ (Logistics Parks) ใหรองรับการขยายตัวของเมือง
2 มิติ คือ การจัดสรางสนามบินนานาชาติแหงใหมเพื่อเป็นศูนยแกลางทางการบิน (Aviation Hub) และ
การพัฒนายกระดับจุดผอนปรนทางการคาเป็นจุดผานแดนถาวร ณ จุดผอนปรนกิ่วผาวอก ณ ตําบลเมืองนะ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยมียุทธศาสตรแในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่สําคัญ 2 แหง คือ อนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และกลุมประเทศภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค
"ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ" (Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ผานทางสหภาพเมียนมา
มูลค่าการค้าชายแดน
มูลคาการสงออก
มูลคาการนําเขา

พ.ศ. 2553
126.42
9,268.36

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
3,570.11 2,360.57 2,479.11
2,301.79 1,330.07 1,043.20

หนวย : ลานบาท
พ.ศ. 2557
3,124.74
1,079.43

ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ณ เดือนตุลาคม 2558

ศักยภาพความพร้อมของเชียงใหม่ในการเปิดด่านชายแดน
จังหวัดเชียงใหมมีอาณาเขตติดตอกับเมียนมารแใน 5 อําเภอ คือ อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว
อําเภอไชยปราการ อํา เภอฝาง และอําเภอแมอาย รวมระยะทาง 277 กิโลเมตร โดยติดตอกับรัฐ ฉาน
ซึ่งมีเมืองสําคัญ ไดแก เมืองตองยี (เมืองเอก) เมืองตวน เมืองสาด เมืองหาง เมืองยอน จากสภาพภูมิประเทศ
ที่เป็นชองทางการคา ทํา ใหจังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการสงเสริมการคาชายแดนกับเมียนมา
3 แหง คือ 1) จุดผอนปรนกิ่วผาวอก บานอรุโณทัย ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 2) จุดผอนปรนบานหลักแตง
ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 3) ชองทางบานสันตนดู อําเภอแมอาย
ในอดีตจังหวัดเชียงใหม ไดเคยเปิดการคาชายแดนกับเมียนมา 2 แหง คือ 1) จุดผอนปรนกิ่วผาวอก
โดยเปิดดานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 เพื่อเป็นการสงเสริมการคาบริเวณชายแดนและกระชับความสัมพันธแ
ในระดับทองถิ่นและระหวางจังหวัดเชียงใหมกับเมืองสาด มูลคาการคากอนปิดดานในปี 2544 มีมูลคา 64 ลานบาท
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และจุดผอนปรนบานหลักแตง วันที่ 2 พฤษภาคม 2541 ประกอบดวยสินคาหลายชนิด ไดแก สินคาอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑแพืชสวน ปศุสัตวแและผลิตภัณฑแจากสัตวแ ชิ้นสวนยานพาหนะ และอุปกรณแ ผลิตภัณฑแปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑแโลหะ อุปกรณแกอสราง สิ่งทอ จนกระทั่งมีการสั่งปิดดานตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2545 จากเหตุผล
ทางดานความมั่นคง 4.3.2 ภาวะการคาผานดานการคาชายแดนเชียงใหม-เมียนมา จังหวัดเชียงใหมมีแนวชายแดน
ติดตอกับประเทศสหภาพพมาเป็นระยะทางยาว ประมาณ 227 กิโลเมตรในเขตพื้นที่อําเภอเวียงแหง เชียงดาว
แมอาย และไชยปราการ ภูมิประเทศเป็น ภูเขาสลับซับซอน มีชนกลุมนอยอาศัยอยู ซึ่งมีจุดผอนปรนเพียง
2 จุด คือ 1) จุดผอนปรนชองทางกิ่วผาวอก (เปิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540) ตั้งอยูที่บานอรุโณทัย หมูที่ 10
ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว (ดานศุลกากรเชียงดาว) ภูมิประเทศบริเวณจุดผอนปรนเป็นปุาไมหางจาก
อําเภอเชียงดาวประมาณ 50 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดเชียงใหม ประมาณ 120 กิโลเมตร สภาพการคา
มีการคาขายแลกเปลี่ยนกันในปริมาณไมแนนอน เพราะจุดผอนปรนเขา -ออก เป็นภูเขา ปริมาณการซื้อขาย
เป็นไปตามความจําเป็นเพื่อการยังชีพ สวนสินคานําเขาแมจะมีการเขมงวดในเรื่องการนําเขาผลผลิตการเกษตร
แตบริเวณชายแดนไมมีพรมแดนแนชัดและพื้นที่เป็นภูเขา ดังนั้นการควบคุมตรวจสอบสินคาผานแดนจึงเป็น
เรื่องที่กระทําใหสัมฤทธิ์ผลไดยาก
2) จุดผอนปรนหลักแตง (เปิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2541) ตั้งอยูที่บานเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง
(ด า นศุล กากรเชี ย งดาว) สภาพการค า ยัง มี ป ริม าณไม ม าก เนื่ องจากประชาชนของประเทศสหภาพพม า
ในแถบใกลเคียงยังยากจน คาครองชีพต่ํา การคมนาคมระหวางเมืองตางๆ ในประเทศพมายังลําบาก
จังหวัดเชียงใหมไดมีการคากับประเทศสหภาพเมียนมารแตั้งแตในปี 2540 เป็นตนมาหลังจาก
มีการเปิดดานอยางเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2540 โดยมีมูลคารวม 182.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีกอนประมาณ 7.27 เทา เกินดุลการคา 34.3 ลานบาท การคาชายแดนกับประเทศเมียนมารแมีมูลคาการ
สงออกสูงกวามูลคาการนําเขาปี 2541 มีมูลคาการคารวม 339.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากกอน คิดเป็นรอยละ
85.96 เกินดุลการคา 137.08 ลานบาท โดยมีมูลคาการสงออก 238.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอน
คิดเป็นรอยละ 120 สินคาสงออกที่สําคัญไดแก น้ํา มันเชื้อเพลิง รถแทรกเตอรแ (สงออกไปใชง านชั่วคราว)
รถจักรยานยนตแ เป็นตน สวนการนํา เขามีมูลคา 101.384 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอน คิดเป็นรอยละ
36.58 สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก ไมสัก ไมเต็ง และไมรังที่ยังไมไดแปรรูป เครื่องจักรและเครื่องจักรกล เป็นตน
ปี 2542 มีมูลคาการคารวม 295.58 ลานบาท ดุลการคา 189.47 ลานบาท แยกเป็นมูลคา
การสงออก 224.52 ลานบาท สินคาสงออกที่สํา คัญ ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง ปูนซีเมนตแ และสินคาเกษตร
สวนการนําเขามีมูลคา 35.06 ลานบาท สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก โค กระบือ พรรณไม เครื่องจักรและ
เครื่องจักรกล เป็นตน
ปี 2543 มีมูลคาการคารวม 352.11 ลานบาท แยกเป็นมูลคาการสงออก 269.27 ลานบาท
สินคาส งออกที่สําคัญ ไดแก ผลิ ตภัณฑแจากพืช (สงออก ณ ทาเรือ กทม.) น้ํา มันเชื้อเพลิง อาหารปรุงแตง
เครื่องดื่ม เป็นตน สวนการนําเขามีมูลคา 82.84 ลานบาท สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก กระบือ/โคมีชีวิต
เสนดาย ผาทอ เป็นตน
ปี 2544 มีมูลคาการคารวม 106.96 ลานบาท ดุลการคา 63.61 ลานบาท แยกเป็นมูลคา
การสงออก 85.28 ลานบาท สินคาสงออกที่สําคัญไดแก น้ํามันปาลแม น้ํามันเชื้อเพลิง และปูนซีเมนตแ เป็นตน
สวนการนําเขามีมูลคา 21.68 ลานบาท สินคานําเขาที่สําคัญไดแก โค กระบือ เสนดาย เป็นตน
ปี 2545 มีมูลคาการคารวม 48.77 ลานบาท แยกเป็นมูลคาการสงออก 40.85 ลานบาท
มูลคาการนําเขา 7.92 ลานบาท ในชวงเดือนเมษายน – ธันวาคม 2545 มูลคาการคาลดลง เนื่องจากมีการ
สั่งปิดดาน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545 สงผลใหภาวะการคาซบเซาลง สินคาสงออกที่สํา คัญในปี 2545
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ไดแก อาหารกระปอง วัสดุกอสราง ไขมันและน้ํามันที่ไดจากพืชและสัตวแ ตนขาว อาหารสํา เร็จรูป เป็นตน
สินคาเขาที่สําคัญในปี 2545 ไดแก กระบือ/โคมีชีวิต เปลือกไม ผาทอ น้ํายางรัก ปอสา เป็นตน
ปี 2546 มีมูลคาการคารวม 5.1 ลานบาท เป็นการสงออกเพื่อการคาเฉพาะ เดือนมกราคม
มีมูลคาการสงออก 5.1 ลานบาทสินคาที่มีการสงออกคือ ผงชูรส และอาหารกระปอง ตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ
ไมมีรายงานการสงออกหรือนํา เขาสินคาจากประเทศสหภาพพมา เนื่องจากการปิดดานจนกระทั่ ง เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2546 บริษัทเอ็มดีเอ็กซแกรุ฿ป จํากัด โดยความเห็นชอบของรัฐบาล ได รับอนุญาตใหมีการสงออก
สินคาเพื่อใชในการสรางโรงไฟฟูาพลังน้ําในพื้นที่ประเทศสหภาพพมา โดยผานจุดผอนปรนที่บานอรุโณทัย
อําเภอเชียงดาว ซึ่งมีมูลคาการสงออกในเดือนธันวาคม 1.53 ลานบาท สินคาที่มีการสงออก คือ ยานพาหนะ
สวนประกอบรถยนตแ และที่นอนใชในโรงพยาบาลพรอมอุปกรณแครบชุด
ปี 2547 ยังไมมีการเปิดดานเพื่อการคาแตอยางใด มีเพียงบริษัท เอ็มดีเอ็กซแกรุ฿ป จํากัด เทานั้น
ที่ไดรับอนุญาตใหมีการนํา เขาและสงออกสินคาเพื่อใชในการสรางโรงไฟฟูาพลังน้ํา ในประเทศสหภาพพมา
โดยผานจุดผอนปรนที่บานอรุโณทัย อําเภอเชียงดาว ซึ่งมีมูลคาการนําเขาและสงออก รวมทั้งสิ้น 819,140 บาท
สวนใหญเป็นการสงออกสินคาประเภทอุตสาหกรรม ไดแก วัสดุและอุปกรณแที่ใชในการกอสราง ยานพาหนะ
และสวนประกอบรถยนตแ ทางดานการนําเขา เป็นการนําเขารถยนตแเพื่อขอตออายุการใชงานซึ่งนํา ไปใชในการ
สรางโรงไฟฟูาพลังน้ําสําหรับการลักลอบสินคา สวนใหญเป็นสินคา ประเภทอุปโภคบริโภค อาทิ ใบปอหมันมวน
คลายบุหรี่ (บุหรี่ตองกี่ตราเสือบิน) ยาแกไข สมุนไพรตางๆ เป็นตน
ปี 2558 จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือเสนอความเห็นการพิจารณาเปิดจุดผอนปรนหลักแตงไปยัง
กระทรวงมหาดไทยแลว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วาหากเปิดจุดผอนปรนหลักแตง อําเภอเวียงแหง
ก็ จ ะเป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการค า ชายแดน ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ประกอบกั บ กองกํ า ลั ง ผาเมื อ ง
ซึ่งเป็นหนวยทหารดูแลดานความมั่นคง มีความเห็นวาจากสถานการณแดานการปูองกันชายแดน สถานการณแ
ดานยาเสพติด และสถานการณแลักลอบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย กองกําลังผาเมืองพิจารณาแลว ไมนาจะ
สงผลกระทบ หรือเป็นขอจํากัดในการเปิดจุดผอนปรนฯ แตอยางใด ทางจังหวัดเชียงใหมสามารถดําเนินการได
โดยยึดตามระเบียบหรือประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การเปิดจุดผอนปรนฯ ก็ขึ้นอยูกับฝุายเมียนมาดวย
และในปัจจุบันทางฝุายเมียนมาเองก็มีทาทีที่ตองการใหเปิดจุดผอนปรนฯ ดวยเชนกัน โดยกองกําลังผาเมือง
พร อ มสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การค า ตามแนวชายแดน ในช อ งทางที่ ถู ก ต อ งเพื่ อ ความอยู ดี กิ น ดี ข องประชาชน
แต จ ะต อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑแ ต ามกฎหมาย และความพร อ มของทั้ ง ๒ ประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
การบริ ห ารจั ด การกลไกในการแกไ ขปั ญ หาต า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง การเปิ ด จุ ด ผ อ นปรนฯ ซึ่ ง จะต อ ง
สอดคลองกับแผนปูองกันชายแดนของกองกําลังผาเมืองเป็นสําคัญ
ในชวงที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมไดมีความพยายามในการผลักดันการยกระดับจุดผอนปรนกิ่วผาวอก
และจุดผอนปรนบานหลักแตง เป็นดานถาวรเพื่อเสริมสรางศักยภาพการคาชายแดน การเชื่อมโยงการคาการลงทุน
ของจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดภาคเหนือตอนบนไปยังประเทศเพื่อนบานและประเทศในกรอบอนุภูมิภาคตอไป
โดยจุดผอนปรนทั้ง 2 แหง มีศักยภาพ ดังนี้
1) ศักยภาพจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก
เนื่องจากจุดผอนปรนกิ่วผาวอกเป็นพื้นที่ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเมียนมารแที่ใกลเชียงใหมมากที่สุด
ประกอบกับการเดินทางจากเชียงใหมถึงอํา เภอเชียงดาวและเขาถึงที่บานอรุโณทัยมีความสะดวก แมวาจะ
เป็นชองเขา แตมีความกวางประมาณ 200 เมตร ทําใหมีความสะดวกในการควบคุมสินคาเขาออก
สวนเสนทางจากดานเชื่อมเขามายังชุมชนเป็นถนนลาดยางกวาง 5.50 เมตร สวนทางฝั่งเมียนมารแที่อยูตรงขาม
ดานกิ่วผาวอกมีถนนเชื่อมโยงไปเมืองตางๆ เชน เมืองหาง เมืองตวน เมืองสาด เมืองปั่นและเมืองตองยี ซึ่งเป็น
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เมืองหลวงของรัฐฉาน มีระยะทางเพียง 150 กิโลเมตร ใกลกวาเสนทางจากแมสายมายังตองยีมีระยะทาง
300 กิโลเมตร ซึ่งมีเสนทางที่บริษัทเอ็มดีเอ็กซแ ที่บุกเบิกเขาไปสรางเขื่อนทาซาง เป็นการนํารองการคาของ
เชียงใหมเขาสูพื้นที่ตอนในของเมียนมา นอกจากนี้ ชุมชนบริเวณชายแดนในเมียนมาตั้งถิ่นฐานคอนขางหนาแนน
และมีความตองการสินคาอุปโภคบริโภคจากฝั่งไทยนอกจากนี้เสนทางถนนของเมียนมารแยังสามารถเชื่อมโยงไป
เมืองมัณฑะเลยแ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจลาดับสองของประเทศบริเวณภาคเหนือซึ่งมีโครงขายคมนาคมเชื่อมโยง
หลายเมือง นับเป็นประตูการคาโดยเฉพาะทางดานตอนบนประเทศ
2) ศักยภาพจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง
เขตชายแดนที่เชื่อมระหวางบานหลักแตง ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง กับบานปางก๋ํากอ
เขตรัฐฉาน ประเทศเมียนมา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางดานการคา เป็นเสนทางที่จะเชื่อมตอไปเมืองตองยี
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน อยูหางจากจุดผอนปรนบานหลักแตงราว 227 กิโลเมตร ทั้งนี้ สินคาสงออกสําคัญ
ที่เคยมีการคาขายผานจุดผอนปรนบานหลักแตง ไดแก สินคาอุปโภค เชน ขาวสาร ยางรถยนตแ จักรยานสองลอ
รองเทา ผาพับ เครื่องนุงหม ของใชเบ็ดเตล็ด น้ํามันเชื้อเพลิง และสินคาบริโภค เชน ยารักษาโรค อาหารสําเร็จรูป
น้ํามันพืช สวนสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สินคาเกษตรและปศุสัตวแ เชน กระเทียม (พันธุแกระเทียมเทานั้น)
โค กระบือ
นอกจากนี้ยังพบวา เขตรัฐฉานเป็นแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย อาทิ ลิกไนตแ เหมืองทอง
แรธาตุตางๆ ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนเขาไปลงทุนในกิจการเหมืองทอง โดยขนสินคาผานเขาไปยังประเทศเวียดนาม
ดังนั้น หากสามารถยกระดับจุดผอนปรนบานหลักแตงเป็นดานถาวรไดในอนาคต จะทําใหเกิดโอกาสทางการคา
การลงทุนเพิ่มมากขึ้น
การดาเนินการของจังหวัดเชียงใหม่
๑) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม มีมติมอบหมายสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) รับไปพิจารณาเรื่องการยกระดับจุดผอนปรนกิ่วผาวอกเป็นจุดผานแดนถาวร
๒) วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธแ 2556 สํานักงานพาณิชยแจังหวัดเชียงใหมดําเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working Group) “การดําเนินการเพื่อสงเสริมและแกไขปัญหาการคาชายแดนไทยเมียนมา” ภายใตโครงการเสริมสรางศักยภาพทางดานการคากับประเทศเพื่อนบาน ที่ประชุมไดมีความเห็น
สอดคลองกันวาเมื่อเมียนมายังไมพรอมในการเปิดเป็นจุดผานแดน จังหวัดเชียงใหมจึงควรสรางความพรอม
ใหกับบุคลากรของจังหวัด โดยใชการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแนําการคา เพื่อกระตุนใหประชาชนในประเทศ
เมียนมารแอยากมีสวนรวมและผลักดันไปยังรัฐบาลกลางของเมียนมา
สํานักงานพาณิชยแจังหวัดเชียงใหม จึงนําเสนอกําหนดเป็นยุทธศาสตรแของจังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหพาณิชยแจังหวัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการดานการคาชายแดนไทย-เมียนมา
(ดานกิ่วผาวอก)
ตอมาวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหมมอบหมายใหสํานักงานพาณิชยแจังหวัด
เชียงใหมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนยุทธศาสตรแการขับเคลื่อนการคาชายแดนไทย-เมียนมา”
ที่อํ าเภอเชี ย งดาว โดยที่ป ระชุ มมี มติ ให กํา หนดเส น ทางทอ งเที่ย ว ๑ เส น ทางหลั ก และ ๕ เส น ทางรอง
ผาน ๕ อําเภอชายแดน และจังหวัดเชียงใหม ไดมอบหมายใหผูเกี่ยวของรับไปดําเนินการตอ
๓) วันที่ 21 - 24 กันยายน 2556 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายธานินทแ สุภาแสน)
นําคณะเดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงตุง ตามนโยบายบานพี่เมืองนอง (Sister City) เชียงใหม-เชียงตุง ไดยกประเด็น
การเปิดจุดผานแดนขึ้นหารือกับมุขมนตรีรัฐฉานซึ่งไดผลตอบรับที่ดี

47
๔) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธแ ๒๕๕๗ จัดประชุมคณะกรรมการคาชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อรับทราบ
สถานการณแปัจจุบัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
- ใหเรงยกระดับดานหลักแตง อําเภอเวียงแหง เปิดเป็นจุดผอนปรนการคาชายแดนตามอํานาจ
ของผูวาราชการจังหวัด
- สําหรับดานกิ่วผาวอก ยังคงเห็นควรยกระดับเป็นจุดผานแดนถาวรเชนเดิม (เมื่อมีความพรอม)
5) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธแ ๒๕๕๗ ที่ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหมไดใหความเห็นชอบ
ดวยเชนกัน
6) วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุม กรอ.จังหวัดเชียงใหม มีมติเห็นชอบดวยเชนกัน
7) วันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ
ดานการคาชายแดนของจังหวัด เดินทางไปสํารวจดานสันตนดู ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย เพื่อใหไดขอมูล
ครอบคลุมทุกดานของจังหวัดเชียงใหม สรุปไดวา
- ดานหลักแตง อําเภอเวียงแหง มีความพรอมทั้งฝายไทยและเมียนมา เห็นควรเปิดเป็นจุดผอนปรน
ตามอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
- ดานกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว ไทยมีความพรอมทุกดาน แตฝุายเมียนมายังไมพรอม เห็นควร
ผลักดันและยกระดับเป็นดานถาวรเมื่อมีความพรอม
- ดานสันตนดู อําเภอแมอาย ยังไมมีสภาพความพรอมในการเปิดจุดผอนปรน ควรยกขึ้นมา
พิจารณาเมื่อเมียนมามีขอยุติกับชนกลุมนอยในประเทศแลว
จังหวัดเชียงใหม ไดมอบหมายที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมทําหนังสือถึงสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) และกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาขอเปิดดานหลักแตง อําเภอเวียงแหง เป็นจุดผอนปรน
8) คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติขอใหเจรจากับประเทศเมียนมา ยกระดับจุดผอนปรนการคาบานหลักแตง
บานเปี ย งหลวง ตํา บลเปี ย งหลวง อํา เภอเวียงแหง เป็นจุดผ านแดนถาวร และสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) ไดประชุมคณะอนุกรรมการศูนยแสั่งการชายแดน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ และมีมติให
ชะลอการเปิดจุดผอนปรนการคาดานกิ่วผาวอกเป็นจุดผานแดนถาวรไวกอนและใหจังหวัดเชียงใหมไปพิจารณา
ความเป็น ไปไดและความพร อมของการบริหารจัดการพื้นที่ดานการคาชายแดนจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อเปิดเป็น
จุดผอนปรนการคาตามปกติเป็นการทดลอง โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางเป็นรูปธรรมตอไป
9) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดลงนามบันทึกขอตกลงบานพี่เมืองนอง (Sister City) เชียงใหม เชียงตุง เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปิดอรแ
10) ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ไดเสนอขอมูลใหนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
เปิดจุดผอนปรนหลักแตง อําเภอเวียงแหง และนายกรัฐมนตรีมีบัญชาสงเรื่องใหกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ ใหพิจารณาดําเนินการใหดี อยาใหเกิดกรณีปัญหาเป็นภาระหนวยงานทีไ่ มพรอม
สถานการณ์ล่าสุด (พ.ศ. 2558)
จัง หวัด เชีย งใหมไ ดมีห นัง สือ เสนอความเห็น การพิจ ารณาเปิด จุด ผอ นปรนหลัก แตง ไปยัง
กระทรวงมหาดไทยแล ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วาหากเปิดจุดผอนปรนหลักแตง อําเภอเวียงแหง
ก็ จ ะเป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางการค า ชายแดน ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ประกอบกั บ กองกํ า ลั ง ผาเมื อ ง
ซึ่งเป็นหนวยทหารดูแลดานความมั่นคง มีความเห็นวาจากสถานการณแดานการปูองกันชายแดน สถานการณแ
ดานยาเสพติด และสถานการณแลักลอบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย กองกําลังผาเมืองพิจารณาแลว ไมนาจะ

48
สงผลกระทบ หรือเป็นขอจํากัดในการเปิดจุดผอนปรนฯ แตอยางใด ทางจังหวัดเชียงใหมสามารถดําเนินการได
โดยยึดตามระเบียบหรือประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การเปิดจุดผอนปรนฯ ก็ขึ้นอยูกับฝุายเมียนมาดวย และ
ในปัจจุบันทางฝุายเมียนมาเองก็มีทาทีที่ตองการใหเปิดจุดผอนปรนฯ ดวยเชนกัน โดยกองกําลังผาเมืองพรอม
สนับสนุนใหเกิดการคาตามแนวชายแดน ในชองทางที่ถูกตองเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน แตจะตอง
เป็นไปตามหลักเกณฑแตามกฎหมาย และความพรอมของทั้ ง ๒ ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการ
กลไกในการแกไขปัญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเปิดจุดผอนปรนฯ ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนปูองกัน
ชายแดนของกองกําลังผาเมืองเป็นสําคัญ
ข้อเสนอแนะ
1) ดานการคาชายแดนของจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓ จุด คือ ดานหลักแตง อําเภอเวียงแหง
ดานกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว และดานบานสันตนดู อําเภอแมอาย ดานที่มีศักยภาพ สมควรเรงรัดผลักดัน
เปิดเป็นจุดคาชายแดน ดังนี้
1.1) ดานหลักแตง อําเภอเวียงแหง มีความพรอมดังนี้
(๑) เสนทางภายในประเทศเป็นทางขึ้นเขาประมาณ ๕๐ กิโลเมตร แตไมใชเขาสูงชัน
ประกอบกั บ มี เ ส น ทางอี ก เส น ทางหนึ่ ง คื อ เส น ทางสายแม น้ํ า แม แ ตง เป็ น เส น ทางเดิ น ทั พ สมั ย โบราณ
เป็นเสนทางทองเที่ยว มีระยะทางจากจังหวัดเชียงใหมถึงดานหลักแตงเป็นระยะทาง ๑๒๖ กิโลเมตร หากมีการ
พัฒนาอยางเหมาะสมจะทําใหเป็นเสนทางที่มีศักยภาพมาก
(๒) เสนทางภายนอกประเทศมีความสูงชันนอยกวาเสนทางจากดานกิ่วผาวอก อําเภอ
เชียงดาว ในการขนสงสินคาจึงมีศักยภาพความเป็นไปไดดานการคามากกวา
(๓) พื้นที่ฝั่งตรงขามดานหลักแตงเป็นของชนกลุมนอย (ไทใหญ) ประเทศเมียนมามีการ
เจรจากับ ชนกลุ มน อย (ไทใหญ) แล ว และเป็ นพื้ นที่ใ นความดู แลของแมทั พภาคตะวัน อกที่เ มือ งเชีย งตุ ง
ซึ่งเป็นเมืองที่มีการสถาปนาบานพี่เมืองนองกับจังหวัดเชียงใหมแลว
(๔) ประเทศเมียนมาเตรียมความพรอมสําหรับทําการคากับอําเภอเวียงแหง ดังนี้
- มีค วามรว มมือ กับ ชนกลุม นอ ยมากขึ้น โดยมี ก ารประชุม ผูนําระดับ ชั้น ผูใ หญ
ประเทศเมียนมา - ไทใหญ ตกลงใหไทใหญคุมและพัฒนาพื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกของแมน้ําสาละวิน ตรงขาม
อําเภอเวียงแหง ถึงจังหวัดแมฮองสอน
- เห็นวาอําเภอเวียงแหงเป็นคูคา โดยการเรงสรางเมือง ตั้งสวนราชการ กอสราง
ถนนสาธารณูปโภคตางๆ รองรับการเปิดดานและเขาสูประชาคมอาเซียน
- ปรับปรุงสวนราชการที่เกี่ยวของรองรับการเปิดดานเรียบรอยแลว เชน สํานักงาน
ตํารวจตรวจคนเขาเมือง สํานักงานปศุสัตวแและประมงโรงพยาบาลเมืองทา สถานีตํารวจ สํานักงานกอสราง
สํานักงานไปรษณียแโทรเลขและการสื่อสาร
- กอสรางเสนทางเมืองปั่น - แมน้ําสาละวิน และสาละวิน-เวียงแหง ซึ่งเป็นทางราบ
ขึ้นเขานอย บางแหงถนนมีความกวางถึง ๔ เลน
๑.๒) ดานกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว ฝุายไทยมีความพรอมทุกดาน แตฝุายเมียนมาที่อยูตรงขาม
สวนใหญเป็นชนกลุมนอย (วา) ซึ่งเมียนมายังไมมีขอยุติกับชนกลุ มนอยดังกลาว เห็นควรผลักดันและยกระดับ
เป็นดานถาวรเมื่อมีความพรอม
๑.๓) ดานบานสันตนดู อําเภอแมอาย ยังไมมีสภาพความพรอมในการเปิดเป็นจุดผอนปรน
ควรยกขึ้นมาพิจารณาเมือ่ เมียนมามีขอยุติกับชนกลุมนอย (วา) ในประเทศแลว
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๒) จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในองคแรวมอยางครบวงจร เป็นศูนยแกลางทางเศรษฐกิจ
ในภาคเหนือของประเทศ ในชวงที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมเป็นศูนยแกลางทางการเมืองของประเทศ จึงไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาใหมีความเจริญในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงเกิดภาวะ
ชงักงัน โครงการตางๆ ที่ไดรับการคาดหวังก็เลือนราง กิจกรรมที่รัฐดําเนินการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจก็ เป็นไป
ในระยะสั้นๆ
๓) ดานการคาชายแดนของจังหวัดเชียงใหม ไดเคยเปิดทําการคามาแล ว แตถูกปิดไปเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ดวยเหตุผลความมั่นคง การพิจารณาเปิดดานการคาชายแดนในชวงระยะเวลาตอไปนี้ นับเป็นชวง
โอกาสที่ดี เป็นทั้งการกระตุนเศรษฐกิจในระยะยาว และเป็นการสรางความเชื่อมั่นใหกับชาวเชียงใหม แสดงใหเห็น
ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการสงเสริมการคาชายแดน ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การรวมเป็น AEC
และวาระการเขาดํารงตําแหนงประธาน AEC ของเมียนมา จะสงผลใหเมียนมามีการปรับปรุงและพัฒนาในทุกดาน
๔) รัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยแดูแลเรื่องการคาชายแดน สํานักงานพาณิชยแจั งหวัด
เป็นหนวยปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งไดดําเนินการประสานทุกภาคสวนเห็นชอบรวมกันแลว จะดวยเหตุผลใดก็ตามที่
สมช. ไมเห็นดวย ฝุายบริหารคงตองพิจารณาในทุกมิติ และควรชี้แจงใหประชาชนในพื้นที่ไดเขาใจถึงเหตุผล
ที่แทจริงนั้นดวย
ข้อพิจารณาที่เสนอไปยังกระทรวงพาณิชย์ (เมื่อปี 2558)
1) พิจ ารณาเปิ ดจุดผ านแดนบานหลั กแตง อําเภอเวียงแหง ให เป็นจุดผ านแดนถาวรภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี โดยใหเริ่มเปิดเป็นจุดผอนปรนกอน และยกระดับขึ้นเป็นจุดผานแดนชั่วคราว ภายใน ๒ ปี
2) พัฒนาเสนทางสายแมน้ําแตง (เชียงใหม-เมืองกื๊ด-เมืองคอง-เวียงแหง) เป็นเสนทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันเป็นเสนทางการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ระยะทางประมาณ ๗๑ กิโลเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในการเปิดดาน

6. ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหมมีภูมิปัญญาทองถิ่นที่หลากหลาย และมีการตอยอดพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง
มีการใชเทคโนโลยีส มัย ใหมเขามาชวยอยางสรางสรรคแ ประกอบกับมี การผลิ ตสิ นคาหัตถอุตสาหกรรมที่มี
เอกลักษณแเฉพาะตัว หรือที่เรียกวา “อัตลักษณแลานนา” เชน เสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องปั้นดินเผา ไมแกะสลัก
การนวดแผนไทย ที่สามารถทําตลาดไดทั้งในตางประเทศและตางประเทศ นําไปสูการจางงาน และการสรางรายได
ใหกับชุมชนอยางยั่งยืน

รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP (ล้านบาท)
8,000.00
6,000.00

5,895.31

5,432.86

5,895.31

6,639.72

7,365.12

รายได้ 4,000.00
2,000.00
0.00
2554

2555

2556
ปี

2557

2558
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ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหมส ามารถสรางรายไดจากการจําหนาย OTOP จํานวน
7,365,119,341 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีมูลคา 6,639,715,516 บาทถึง 725,403,825 บาท
(สู งกวาเปู าหมายรายไดในปี พ.ศ. 2558 ที่กําหนดไว มู ล คา 6,947,580,712 บาท) ซึ่งในปี 2559
ยอดจําหนาย OTOP เดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 7,028,841,682 บาท
ขอมูลกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนปี 2555 และปี 2558 ของจังหวัดเชียงใหม
โดยแบงตามประเภทมีดังนี้
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
แบ่งตามประเภท
1. กลุมผูผลิตชุมชน
2. ผูประกอบการรายเดียว
3. SMEs
รวมทั้งสิ้น

ปี 2555
จานวน (ราย)
442
703
36
1,181

ปี 2559
จานวน(ราย)
521
624
43
1,188

ที่มา : พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ขอมูลกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ปี 2555 และปี 2558 ของจังหวัดเชียงใหม
โดยแบงตามกลุมผลิตภัณฑแมีดังนี้
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
1. กลุมดาวเดนสูสากล (A)
2. กลุมสรางคุณคาลูกคาเฉพาะ (B)
3. กลุมพัฒนาสูการแขงขัน (C)
๔. กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (D)
รวม

ปี 2559
จานวน (ผลิตภัณฑ์)
117
290
451
323
1,181

ปี 2559
จานวน (ผลิตภัณฑ์)
462
350
767
1,768
3,347

ที่มา : พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ขอมูลจํานวนผลิตภัณฑแ OTOP ที่ลงทะเบียนปี 2555 และปี 2558 มีจํานวนผลิตภัณฑแ OTOP
แบงตามประเภทของผลิตภัณฑแดังนี้
ผลิตภัณฑ์ OTOP
แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์
1. อาหาร
2. เครื่องดื่ม
3. ผา และเครื่องแตงกาย
4. ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก
5. สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
รวม

ปี 2555
จานวน (ราย/ผลิตภัณฑ์)
459
92
1,223
1,265
257
3,296

ที่มา : พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ปี 2559
จานวน (ราย/ผลิตภัณฑ์)
550
273
1,097
985
442
3,347
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ขอมูลผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแไทย ปี พ.ศ. 2559 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม สงคัดสรรจํานวน 498 ผลิตภัณฑแ โดยผลการคัดสรรมีดังนี้
ผลการคัดสรร
ระดับดาว
5 ดาว
4 ดาว
3 ดาว
2 ดาว
1 ดาว
รอประกาศผล
จานวน

ปี 2555
จานวน (ราย/ผลิตภัณฑ์)
35
168
181
127
14
525

ปี 2559
จานวน (ราย/ผลิตภัณฑ์)
68
141
134
46
32
77
496

ที่มา : พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ในปี พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหมไดคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑแ OTOP เดน จํานวน 5 รายการ ดังนี้
๑) ลําดับที่ 1
ไมแกะสลัก
ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก
2) ลําดับที่ 2
ไสอั่ว
ประเภทอาหาร
3) ลําดับที่ 3
ผาฝูายทอมือยอมสีธรรมชาติ
ประเภทผา เครื่องแตงกาย
4) ลําดับที่ 4
สุรากลั่น
ประเภทเครื่องดื่ม
5) ลําดับที่ 5
ลูกประคบสมุนไพร
ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร
สิ น คา ผลิ ต ภัณ ฑแชุ ม ชนของจัง หวั ดเชี ยงใหม มีจุ ด เด นสํ าคั ญ ไดแ ก การมีศู น ยแแ สดงจํา หน า ย
และกระจายสินคาซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมผลิตภัณฑแ OTOP ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกดานการ
คมนาคม สาธารณูปโภค และความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สินคามีความเป็นเอกลักษณแลานนาสูง
มีความหลากหลาย ราคาไมสูง สามารถตอบสนองผูบริโภคไดทุกระดับมีกิจกรรมทางธุรกิจทั้งตนน้ํา กลางน้ํา
ปลายน้ําอยูในพื้นที่เดียวกันมีวัตถุดิบอยูในพื้นที่ทําใหตนทุนในการผลิตต่ํา และมีชางฝีมือในพื้นที่จํานวนมาก
และมีการรวมกลุมเขมแข็งอยูแลวตามธรรมชาติ
โดยสินคาผลิตภัณฑแชุมชนของจังหวัดเชียงใหมยังสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจจากโอกาส
ภายนอก กลาวคือ สินคาวัฒนธรรมลานนาที่ประยุกตแเขากับความทันสมัยของสังคมยัง ไดรับความนิยมจาก
ตางประเทศสูง ภาครัฐมีนโยบายใหการสนับสนุน ผลิตภัณฑแ OTOP โดยเชื่อมโยงเป็นหมูบาน OTOP เพื่อการ
ทองเที่ยวและมีผูประกอบธุรกิจเขามาลงทุนสรางศูนยแจําหนายสินคาของที่ระลึก รวมถึงผูประกอบการดาน
ธุรกิจทองเที่ยวมากขึ้นทําใหมีการรับซื้อผลิตภัณฑแ OTOP ไปจําหนาย และนําไปประชาสัมพันธแเผยแพร รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาเขามาทําการวิจัยในพื้นที่เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด
การวิเคราะห์จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ OTOP
1. สินคามีความเป็นเอกลักษณแ มีความหลากหลาย ราคาไมสูง สามารถตอบสนองผูบริโภคไดทุกระดับ
2. สถานที่ตั้งใกลตัวเมืองซึ่งเป็นแหลงชุมชนและความเจริญ มีความสะดวกดานการคมนาคม
สาธารณูปโภค และความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
3. มีกิจกรรมทางธุรกิจทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําอยูในพื้นที่เดียวกัน
4. มีวัตถุดิบอยูในพื้นที่ทําใหตนทุนในการผลิตต่ํา
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การวิเคราะห์จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ OTOP
1. มีขอจํากัดดานการบริหารจัดการ/การผลิต/การตลาด
2. มีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑแและขายตัดราคา
3. ยังขาดแคลนแรงงานในการประกอบธุรกิจ
4. ผูประกอบการที่เป็นชาวบานไมมีความรูดานการตลาดที่พอเพียง
การวิเคราะห์โอกาสของผลิตภัณฑ์ OTOP
1. จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ในเขตภาคเหนือมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย อีกทั้งยังมีประเพณี และ
วัฒนธรรมที่เกาแก ซึ่งเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. ภาครัฐมีนโยบายใหการสนับสนุนเป็นสินคา OTOP
3. มีสถาบันการศึกษาเขามาทําการวิจัยในพื้นที่เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด
4. มีจํานวนผูประกอบการดานธุรกิจทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
5. พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดอาเซียนนิยมสินคาในประเทศไทย รวมทั้งสินคาที่เนนคุณภาพ
สินคาที่มีราคาไมสูงและมีรูปแบบที่ทันสมัย
การวิเคราะห์อุปสรรคของผลิตภัณฑ์ OTOP
1. งบประมาณการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐไมตอเนื่อง
2. แหลงเงินทุนในประเทศไมเอื้ออํานวยตอผูประกอบการผลิตภัณฑแ OTOP
3. ตลาดในผลิตภัณฑแ OTOP มีการแขงขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. พฤติกรรมผูบริโภคบางประเทศ ยังยึดติดกับสินคาแบรนดแเนมสินคาจากประเทศตะวันตก

3. ด้านสังคมและความมั่นคง
1) ข้อมูลการปกครอง/ข้อมูลประชากร
1.1 ข้อมูลการปกครอง
จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเป็น 25 อําเภอ 204 ตําบล และ 2,066 หมูบาน ดังนี้
ตาราง : จานวนเขตการปกครอง จาแนกเป็นรายอาเภอ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา
จอมทอง
เชียงดาว
ไชยปราการ
ดอยเตา
ดอยสะเก็ด
ดอยหลอ
ฝาง
พราว
เมืองเชียงใหม

จานวนตาบล

จานวนหมู่บ้าน

3
6
7
4
6
14
4
8
11
16

21
103
83
44
43
112
54
119
109
78
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ที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

อาเภอ
แมแจม
แมแตง
แมริม
แมวาง
แมออน
แมอาย
เวียงแหง
สะเมิง
สันกําแพง
สันทราย
สันปุาตอง
สารภี
หางดง
อมกเอย
ฮอด

รวม

จานวนตาบล

จานวนหมู่บ้าน

7
13
11
5
6
7
3
5
10
12
11
12
11
6
6
204

104
120
92
58
49
93
23
45
100
125
120
106
109
95
61
2,066

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

1.2 ข้อมูลประชากร
จํานวนประชากรของจังหวัดเชียงใหม ขอมูลจากทะเบียนนบาน แยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้
ตาราง : จานวนประชากร จาแนกเป็นรายอาเภอ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
อาเภอเมืองเชียงใหม่
อาเภอจอมทอง
อาเภอแม่แจ่ม
อาเภอเชียงดาว
อาเภอดอยสะเก็ด
อาเภอแม่แตง
อาเภอแม่ริม
อาเภอสะเมิง
อาเภอฝาง
อาเภอแม่อาย

ชาย
114,107
32,697
30,569
46,300
34,725
37,399
45,978
12,075
59,010
39,154

หญิง
128,743
34,102
29,463
46,526
38,242
38,470
47,545
11,637
60,155
39,203

รวม
242,850
66,799
60,032
92,826
72,967
75,869
93,523
23,712
119,165
78,357

ร้อยละ
13.85
3.81
3.42
5.29
4.16
4.33
5.33
1.35
6.79
4.47

54
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

อาเภอพร้าว
อาเภอสันป่าตอง
อาเภอสันกาแพง
อาเภอสันทราย
อาเภอหางดง
อาเภอฮอด
อาเภอดอยเต่า
อาเภออมก๋อย
อาเภอสารภี
อาเภอเวียงแหง
อาเภอไชยปราการ
อาเภอแม่วาง
อาเภอแม่ออน
อาเภอดอยหล่อ
อาเภอกัลยาณิวัฒนา
รวม

24,201
35,561
40,544
57,665
41,739
21,700
13,702
31,908
39,469
23,900
22,724
15,744
10,621
12,674
6,436
850,602

24,850
39,787
45,648
67,236
46,865
22,146
13,715
31,173
44,753
23,437
23,422
16,119
10,692
13,369
5,941
903,239

49,051
75,348
86,192
124,901
88,604
43,846
27,417
63,081
84,222
47,337
46,146
31,863
21,313
26,043
12,377
1,753,841

2.80
4.30
4.91
7.12
5.05
2.50
1.56
3.60
4.80
2.70
2.63
1.82
1.22
1.48
0.71
100

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

จากตารางจะเห็ น ไดว า อํา เภอที่ มี ประชากรมากที่ สุ ด ได แ ก อํ า เภอเมือ งเชีย งใหม จํา นวน
242,850 คน คิ ด เป็ น ร อ ยละ 13.85 ของประชากรทั้ ง หมด รองลงมาได แ ก อํ า เภอสั น ทราย จํ า นวน
124,901 คน คิดเป็นรอยละ 7.12 และอําเภอที่มีประชากรนอยที่สุด ไดแก อําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน
12,377 คน คิดเป็นรอยละ 0.71

1.3 ข้อมูลประชากร แยกตามกลุ่มวัย
ตาราง : จานวนประชากร จาแนกตามกลุ่มวัย
ช่วงอายุ
วัยเด็ก
(นอยกวาหนึ่งปี ถึง 12 ปี)
วัยรุน
(๑๓ ปี ถึง ๑๘ ปี)
วัยผูใหญ
(๑๙ ปี ถึง ๖๐)
วัยสูงอายุ
(๖๑ ปี ถึง มากกวา ๑๐๐ ปี และ
เกิดปีไทย)
รวม

เพศชาย
110,961

เพศหญิง
104,814

รวมทั้งหมด
215,775

สัดส่วน
13.31

55,594

53,176

108,776

6.71

483,843

521,346

1,005,189

62.02

131,8947

158,986

290,960

17.95

782,372

383,1322

1,620,694

100

ที่มา : ที่ทําการปกกครองจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561
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แผนภูมิอัตราส่วนร้อยละแต่ละช่วงอายุต่อจานวนประชากรทั้งหมด
17.95 % 13.31 %
6.11 %

62.02%
วัยเด็ก

วัยรุน

วัยผูใหญ

วัยสูงอายุ

ที่มา : ที่ทําการปกกครองจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

จากขอมูลประชากรแยกตามกลุมวัย และชวงอายุ จะเห็นไดวา ประชากรกลุมวัยผูใหญ หรือ
วัยทํางานจะมีจํานวนมากที่สุด คือ 1,005,189 คน คิดเป็นรอยละ 62.02 และรองลงมาคือ วัยสูงอายุ
จํานวน 290,960 คน คิดเป็นรอยละ 17.95
1.4 ข้อมูลประชากร แยกตามสัญชาติ
ตาราง : จานวนประชากรแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
ชาย
สัญชาติไทย
782,372
สัญชาติจีน
3,532
สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย
68,230
สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน
64,698
รวม
850,602

หญิง
838,322
4,1000
64,917
60,917
903,239

รวม
1,620,694
7,532
133,147
125,615
1,753,841

ที่มา : ที่ทําการปกกครองจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

จากขอมูลตารางแสดงจํานวนประชากรแยกตามสัญชาติ พบวา สัญชาติที่มีจํานวนประชากรมาก
ที่สุ ด ไดแก สั ญชาติไ ทย จํ า นวน 1,620,694 คน รองลงมา ไดแก สั ญชาติอื่นๆ ที่ไมใ ชไทย จํานวน
133,147 คน และอันดับที่นอยที่สุด ไดแก สัญชาติจีน จํานวน 7,532 คน

1.5 ข้อมูลประชากร แยกตามสภาพการย้ายถิ่น หมวดอายุ และเขตการปกครองที่อยู่
ตาราง : จานวนประชากร จาแนกตามสภาพการย้ายถิ่น หมวดอายุ และเขตการปกครองที่อยู่ปัจจุบัน
หนวย : คน
Present Region and Present Area
สถานภาพ
การย้ายถิ่น
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
รวม
ในเขตฯ
นอกเขตฯ
รวม
ในเขตฯ
นอกเขตฯ
0-5
6 - 12
13 - 14

661,932
972,193
297,338

219,721
317,574
100,275

442,211
654,619
197,063

78,805
124,707
37,539

40,340
68,882
25,002

38,465
55,825
12,536

56
สถานภาพ
การย้ายถิ่น
รวม
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 ปีขึ้นไป
ยอดรวม

Present Region and Present Area
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ในเขตฯ
นอกเขตฯ
รวม
ในเขตฯ

794,263
277,308
810,953
294,356
659,911
237,920
621,962
218,505
687,159
236,165
735,124
257,764
913,023
317,078
972,486
340,131
955,679
343,799
2,339,286
805,698
11,421,308 3,966,293

516,955
516,597
421,991
403,457
450,994
477,360
595,945
632,354
611,881
1,533,588
7,455,015

132,311
175,965
128,689
106,198
98,459
107,223
126,132
144,617
140,160
302,000
1,702,804

73,693
98,045
71,656
59,118
54,847
58,498
71,598
78,635
80,147
168,386
948,847

นอกเขตฯ
58,618
77,920
57,033
47,080
43,612
48,725
54,534
65,983
60,012
133,614
753,957

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ ปี พ.ศ. 2560

จากขอมูลตารางจํานวนประชากร จําแนกตามสภาพการยายถิ่น ขางตน พบวา ชวงอายุที่มีการ
ยายถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด ไดแก ชวง 60 ปีขึ้นไป จํานวน 302,000 คน รองลงมา ไดแก ชวง
50 – 54 ปี จํานวน 144,617 คน และชวงอายุที่มีการยายถิ่นนอยที่สุดไดแก ชวง 13 – 14 ปี จํานวน
37,539 คน

2) ข้อมูลส่วนราชการ/หน่วยงาน
สวนราชการ/หนว ยงานที่ตั้งอยูในพื้นที่ ของจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย หนวยงานบริหาร
ราชการสวนกลาง จํานวน 166 แหง หนวยงานราชการสวนภูมิภาค จํานวน 34 แหง และหนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น จํานวน 211 แหง แบงเป็น องคแการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลนคร
จํ า นวน 1 แห ง เทศบาลเมือ ง จํ านวน 1 แห ง เทศบาลตํ าบล จํ านวน 116 แห ง และองคแ การบริห าร
สวนตําบล จํานวน 89 แหง
ที่
1
2
3

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง
หนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค
หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น แบงเป็น
- องคแการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง
- เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง
- เทศบาลเมือง จํานวน 4 แหง
- เทศบาลตําบล จํานวน 116 แหง
- องคแการบริหารสวนตําบล จํานวน 89 แหง
รวม

แห่ง
166
34
211

411

57
3) ข้อมูลด้านการศึกษา
จั งหวั ดเชี ยงใหม มี สถานศึ กษา ปี การศึ กษา 2560 รวมทั้ งสิ้ น 761 แห ง โดยแยกเป็ นระดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหมมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จํานวน 12 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย
พายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม มหาวิทยาลั ยนอรแทเชียงใหม มหาวิทยาลัยฟารแอีสเทอรแน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัย
มหามกุ ฏ ราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตล านนา มหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณแ ราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตเชี ยงใหม
มีครู/อาจารยแ รวมทั้งสิ้น 18,512 คน และมีจํานวนนักเรียน/นักศึกษารวมทั้งสิ้น 293,895 คน ซึ่งหากเทียบ
อัตราสวนระหวางครู/ตอนักเรียน/นักศึกษา เป็นอัตราสวน 1 : 16
ตาราง: จานวนสถานศึกษาครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประเภทการจัดการศึกษา
1. ระดับประถมศึกษา (สพฐ.)
2. ระดับมัธยมศึกษา (สพฐ.)
3. อาชีวศึกษา (รัฐและเอกชน)
4. อุดมศึกษา (ศธ.และอื่นๆ)
รวม

สถานศึกษา (แห่ง)
697
34
18
12
761

ครู/อาจารย์ (คน)
7,184
3,940
1,613
5,775
18,512

นักเรียน (คน)
128,206
37,325
22,893
105,471
293,895

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 5 ขอมูล ปีการศึกษา 2561

4) ข้อมูลด้านศาสนา
จังหวัดเชียงใหม มีศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไดแก วัด และสํานักสงฆแแยกเป็น
รายอําเภอ ดังนี้
ตาราง: จานวนศาสนสถาน ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ
เมืองเชียงใหม
จอมทอง
แมแจม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แมแตง
แมริม
สะเมิง
ฝาง
แมอาย
พราว

2556
108
27
19
19
57
48
38
24
46
28
38

จานวนวัด (แห่ง)
จานวนสานักสงฆ์ (แห่ง)
2557 2558 2560 2556 2557 2558 2560
108
110 108
19
20
18
22
28
29
29
21
21
20
21
19
19
20
6
6
7
7
19
19
20
18
19
19
18
57
57
53
22
27
22
28
48
49
49
45
45
44
47
38
38
43
32
32
32
27
24
24
25
8
8
8
8
47
48
49
27
26
25
25
28
29
30
20
20
19
18
40
42
50
44
42
40
34

58
อาเภอ
สันปุาตอง
สันกําแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเตา
อมกเอย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ
กัลยาณิวัฒนา
รวม

2556
64
47
55
37
17
14
4
63
3
16
16
10
19
1
818

จานวนวัด (แห่ง)
จานวนสานักสงฆ์ (แห่ง)
2557 2558 2560 2556 2557 2558 2560
64
71
76
44
44
37
32
49
49
53
24
23
24
21
55
56
58
19
19
19
18
38
39
39
42
41
40
41
18
18
19
17
17
17
17
14
14
14
8
9
9
10
4
4
5
7
7
7
6
63
65
67
13
13
11
10
3
3
5
13
13
13
11
16
16
16
14
14
14
14
16
17
17
18
18
18
19
10
11
12
15
15
14
14
19
19
19
15
15
15
16
1
1
1
0
0
9
9
826
847 877 511 514 501 493

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน 29 สิงหาคม 2561

จังหวัดเชียงใหม มีศาสนบุคคลที่ดําเนินการพิธีทางศาสนา ประกอบดวยพระภิกษุ และสามเณร
โดยแยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้
ตาราง: จานวนศาสนบุคคลที่ดาเนินการพิธีทางศาสนา จาแนกเป็นรายอาเภอ
อาเภอ
เมืองเชียงใหม
จอมทอง
แมแจม
เชียงดาว
ดอยสะเก็ด
แมแตง
แมริม
สะเมิง
ฝาง
แมอาย
พราว
สันปุาตอง

พระภิกษุสงฆ์ (รูป)
2557
1,493
406
102
205
307
550
356
81
306
280
260
277

2558
1,496
408
105
210
311
556
356
85
311
283
262
279

2559
1,295
407
121
271
301
444
362
89
330
226
222
280

สามเณร (รูป)
2560
1,415
386
113
265
289
488
362
92
322
231
228
300

2557
1,930
228
166
130
167
174
277
33
325
303
115
191

2558
1,938
230
167
136
169
179
281
34
327
304
111
193

2559
1,592
214
132
122
221
162
275
46
319
238
101
159

2560
1,864
185
108
119
258
126
268
48
364
232
87
151

59
อาเภอ
สันกําแพง
สันทราย
หางดง
ฮอด
ดอยเตา
อมกเอย
สารภี
เวียงแหง
ไชยปราการ
แมวาง
แมออน
ดอยหลอ
กัลยาณิวัฒนา
รวม

พระภิกษุสงฆ์ (รูป)
2557
253
342
219
173
138
56
204
96
127
132
105
128
4
6,600

2558
253
344
218
174
142
58
203
101
130
135
107
132
11
6,670

2559
227
313
215
240
112
68
213
101
122
149
100
119
13
6,340

สามเณร (รูป)
2560
237
292
213
178
116
64
229
112
120
137
106
150
34
6,479

2557
168
341
195
331
71
82
207
199
113
49
35
119
5,949

2558
170
345
197
332
72
83
207
200
112
50
36
120
5,993

2559
170
303
195
309
50
82
189
147
96
44
32
144
5,342

2560
142
309
195
253
59
62
195
166
115
41
28
114
5,489

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน 29 สิงหาคม 2561

5) ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้ของจังหวัด
จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี แ หล ง เรี ย นรู ท างวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด ประกอบด ว ย ศู น ยแ วั ฒ นธรรม
พิพิธภัณฑแ อุทยานประวัติศาสตรแ หอสมุด หอจดหมายเหตุ และแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สําคัญไดแก
ตาราง : ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด
ที่
แหล่งเรียนรู้
จานวน (แห่ง)
๑
ศูนยแวัฒนธรรมจังหวัด
๑
๒
ศูนยแวัฒนธรรมอําเภอ
๗
๓
ศูนยแวัฒนธรรมตําบล
๔
พิพิธภัณฑแชุมชน
๑๐๖
๕
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
๑
๖
อุทยานประวัติศาสตรแ
๗
หอสมุดแหงชาติ
๑
๘
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
๑
๙
ศูนยแเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา
๒๕๓
๑๐
ศูนยแวัฒนธรรมในสถานศึกษา
๑๗๒
11
ศูนยแวัฒนธรรมเฉลิมราช
2
12
ชุมชนคุณธรรม
25

60
ที่
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7

แหล่งเรียนรู้
โบสถแ
มัสยิด
สุเหรา
อื่น ๆ (ระบุ) โบสถแพราหมณแ-ฮินดู-ซิกขแ)
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมขอชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
แหลงเรียนรูอารยธรรมตนน้ํา อําเภอแมวาง
แหลงเรียนรูวัดปุาตาล อําเภอสันกําแพง
แหลงเรียนรูบานทิพมณี อําเภอหางดง
ศูนยแการเรียนรูการขับซอพื้นเมือง
รวม

18
19
20
21

จานวน (แห่ง)
๕๑๓
๑๓
๓
๒
1
1
1
11
1,114

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2561

ขนบธรรมเนียมประเพณีสาคัญของจังหวัด
จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ข นบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด อาทิ ประเพณี ป อยหลวง
ประเพณีปี๋ใหมเมือง ฯลฯ ดังนี้
ตาราง : ปฏิทินการจัดกิจกรรมประเพณีของจังหวัด
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธแ
มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

กิจกรรม / สถานที่จัดงานตาบล อาเภอ
ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจา /วัดปุายางหลวงหรือวัดปุาแดด อําเภอแมแจม
ประเพณีปอยหลวง, ปอยนอย, /จังหวัดเชียงใหม
ประเพณีปีใหมเมือง, ประเพณีสืบชะตาบาน /จังหวัดเชียงใหม
ประเพณีปอยสางลอง /อําเภอเมืองเชียงใหม
งานสืบสานตํานานไทลื้อ /อําเภอดอยสะเก็ด
พิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม /อําเภอเมืองเชียงใหม
ประเพณีแหไมค้ําโพธิ์/อําเภอจอมทอง
ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ /ลานครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ประเพณีสรงน้ํารอยพระพุทธบาท วัดพระบาทตะเมาะ /อําเภอดอยเตา
ประเพณีเขาอินทขิล /วัดเจดียแหลวงวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม
ประเพณีสืบชะตาเมือง /ประตูเมือง ๕ ประตูและ สี่แจงเวียง อําเภอเมืองเชียงใหม
ประเพณีวันเขาพรรษา, ประเพณีคนเฒาเขาวัดจําศีล /จังหวัดเชียงใหม
งานวันแมแหงชาติ /จังหวัดเชียงใหม
ประเพณีปุพพเปตพลี /จังหวัดเชียงใหม
ประเพณีทานกเวยสลาก, ประเพณีออกพรรษา, ประเพณีใสบาตรเทโว, ประเพณีทานผา
กฐิน, ประเพณีวันออกพรรษา, เป็งปฺุด (ตักบาตรเที่ยงคืน) /จังหวัดเชียงใหม

61
เดือน
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรม / สถานที่จัดงานตาบล อาเภอ
ประเพณีเดือนยี่เป็ง /จังหวัดเชียงใหม
งานแอวเฮือน เยือนพญา /สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
งานมหกรรมโคมลอยบานหนองโคงและหัตถกรรมอําเภอสันกําแพง /อําเภอสันกําแพง
งานวันพอแหงชาติ, ประเพณีเขาโสสานกรรม /จังหวัดเชียงใหม
งานประเพณีของดีอําเภอสันทราย /อําเภอสันทราย
งานยานการคาพาณิชยแบานถวาย หมูบานสรางสรรคแ /อําเภอหางดง

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2561

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด ได้แก่
ด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ
ตาราง : แสดรายการด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ
รายการ
สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
เครื่องประดับเงิน (ชนเผา)
ต.หวยเขียดแหง อ.กัลยาณิวัฒนา
งานใบตอง
ทุกอําเภอในเชียงใหม
ทอเสื่อกก
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
เครื่องเคลือบศิลาดล
ต.ปุาปูอง อ.ดอยสะเก็ด
ขันแดง
ต.ทาศาลา อ.เมืองเชียงใหม
ปั้นน้ําตน
ต.บานกาด อ.แมวาง
ทอผา (ผาฝูายทอมือ)
ต.บานกาด อ.แมวาง
ต.บานตาล อ.ฮอด
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง
ต.ทรายมูล อ.สันกําแพง
ต.สะเมิงใต/ต.แมสาบ อ.สะเมิง
ต.บงตัน อ.ดอยเตา
ทอผาไหมสันกําแพง
ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง
ทอผาไทยลื้อ บานลวงใต
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
ทอตุง
ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง
ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม
ผาทอกะเหรี่ยง
บานจันทรแ อ.กัลยาณิวัฒนา
ต.มองจอง อ.อมกเอย
ต.ทาเหนือ อ.แมออน
ต.บอแกว อ.สะเมิง
ต.บงตัน อ.ดอยเตา
จักสานหวาย
ต.บงตัน อ.ดอยเตา
ผาทอตีนจก (ลายน้ําทวม)
ต.ทาเดื่อ อ.ดอยเตา
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ที่
๑๔

รายการ
จักสานไมไผ

๑๕
๑๖

ลงรักปิดทอง
ปั้นตุ฿กตายิ้ม

๑๗

บายศรี

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

เครื่องดนตรีพื้นเมือง สะลอ
ซึง ขลุย
ตัดตุง
รมสันกําแพง
ปิ่นปักผมทโบราณ
ทําปราสาท

๒๓

ตองลายกระดาษ

สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
ต.ไชยสถาน อ.สารภี
ต.ปุาบง อ.สารภี
ต.บอแกว อ.สะเมิง
ต.รองวัวแดง อ.สันกําแพง
ต.ปุาตาล อ.หางดง
ต.ทรายมูล อ.สันกําแพง
ต.แมแฝก อ.สันทราย
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
ต.แชชาง/ ต.สันกําแพง/ ต.หวยหก
อ.สันกําแพง
ทุกอําเภอในเชียงใหม
ต.ตนเปา อ.สันกําแพง
ต.ทาผา อ.แมแจม
ต.สันโปุง อ.แมริม
ต.หางดง อ.ฮอด
ต.หางดง อ.ฮอด
ต.ทาวังตาล อ.สารภี

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2561

ด้านอาหาร
ตาราง : แสดงรายการด้านอาหาร
ที่
รายการ
๑
ขาวแตน
๒
น้ําพริกคั่วทราย
๓
ถั่วเนาแค฿บ
๔
น้ําปูและถั่วเนาเมอะ
๕
ไสอั่ว
๖
ผลิตภัณฑแจากกลวย
๗
ขนมวงน้ําออย
๘
ขาวเงี้ยว
๙
ขาวซอย
๑๐
ขนมจีนน้ําเงี้ยว
๑๑
ลาบ (หมู / เนื้อ)

สถานที่ (ตาบล/อาเภอ)
ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
ต.เปียงหลวง/ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
ต.เวียง อ.ฝาง
ต.ทาผา /ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม
ต.สันติสุข อ.ดอยหลอ
ต.แมสาบ อ.สะเมิง
ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
ทุกอําเภอในเชียงใหม
ทุกอําเภอในเชียงใหม
ทุกอําเภอในเชียงใหม

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2561

63

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ตาราง : แสดงรายการด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
รายการ
สถานที่
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีทอดกฐิน
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณียี่เป็ง
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีการตั้งธรรมหลวง
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีตานขาวใหม
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจา ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีปอยนอย
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีปอยหลวง
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีปี๋ใหมเมือง
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
(สงกรานตแ)
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม
ประเพณีใสขันดอกอินทขิล
ต.เวียง อ.พราว
ต.พระสิงหแ อ.เมืองเชียงใหม
ประเพณีทําบุญเสื้อบาน
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ประเพณีเลี้ยงผีปูุยา
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2561

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
ตาราง : แสดงรายการด้านด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
รายการ
ตาบล
การขับซอ
อ.พราว/อ.เชียงดาว/อ.แมริม/อ.ไชยปราการ/อ.เมือง
เชียงใหม/อ.สันปุาตอง/
อ.สันทราย/อ.ดอยหลอ/อ.ฝาง
กลองสะบัดชัย
ต.น้ําแพร อ.หางดง
ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
ต.ปุาตัน อ.เมืองเชียงใหม
กลองชัยมงคลพอครูมานพ
ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม
ยาระนะ (ศิลปินแหงชาติ)
ฟูอนกเายลาย
ต.แมสาบ อ.สะเมิง
การขับลื้อ
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
ฟูอนลื้อ
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
ตออนเหนือ อ.แมออน
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ที่
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายการ
ฟูอนเล็บ
ฟูอนไทเขิน
สะลอ ซึง
ลิเกไทใหญ
ฟูอนนกกิ่งกะหรา (กานก กาโต)

ตาบล
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ต.ออนกลาง อ.แมออน
ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง
ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2561

6) การสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมมีสถานบริการดานสาธารณสุขประเภทที่มีเตี ยงรับผูปุวยไวคางคืน 48 แหง
5,739 เตีย ง จํ าแนกเป็ น ประเภทบริ การทั่ว ไป 41 แห ง และประเภทบริการเฉพาะโรค จํานวน 7 แห ง
ในจํานวนนี้ เป็นสถานบริการสาธารณสุขแยกตามสังกัด ไดแก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แหง นอกสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แหง สังกัดกระทรวงอื่นๆ 5 แหง และสังกัดเอกชน 14 แหงดังนี้
ที่
1
2
3
4

ตาราง : จานวนสถานบริการสาธารณสุข จาแนกตามสังกัด
สังกัด
จานวน (แห่ง)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24
นอกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5
กระทรวงอื่นๆ
5
เอกชน
14
รวม
48

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2561

สาหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข สามารถจาแนกตามวิชาชีพ ดังนี้
บุคลากรทางสาธารณสุข

จานวน (คน)

อัตราส่วนต่อประชากร

แพทยแ
พยาบาลวิชาชีพ
ทันตแพทยแ
เภสัชกร

489
2,305
139
226

1 : 3,293
1 : 699
1 : 11,586
1 : 7,126

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ณ เดือน สิงหาคม 2561

ประชากรต่อแพทย์จังหวัดเชียงใหม่
อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน
ปี 2559
ปี 2560
1: 3,458
1 : 3,293
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ณ เดือน ตุลาคม 2561
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7) ข้อมูลด้านแรงงาน
ประชากรและกาลังแรงงาน
ปี พ.ศ. 2560 ในไตรมาส 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) พบวา มีประชากรอายุตั้งแต
15 ปีขึ้นไป จํานวน 1,459,771 คน ผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 1,061,008 คน ผูมีงานทํา จํานวน
1,054,532 คน และผู ว า งงาน จํ า นวน 4,057 คน และผู กํ า ลั ง แรงงานที่ ร อฤดู ก าล 2,418 คน
ภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 371,415 คน หรือรอยละ 35.22 และทํางานในนอกภาคเกษตรกรรม ผูมีงานทํา
จํานวน 683,118 คน หรือรอยละ 64.78 ของผูมีงานทําทั้งจังหวัด โดยประเภทการทํางานดานเกษตรกรรม
การล าสั ตวแ และการประมง มีจํานวนมากที่สุด รอยละ 34.66 หรือจํานวน 365,456 คนรองลงมาคือ
กิจกรรมการขายสง การขายปลีก รอยละ 15.46 จํานวน 163,081 คน และผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 226,912 คน หรือรอยละ 21.52 ของจํานวนประชากรจังหวัดเชียงใหมที่มี
งานทํา อายุ 15 ปีขึ้นไป
การว่างงาน
จังหวัดเชียงใหม มีผูวางงาน จํานวน 4,057 คนหรือมีอัตราการวางานรอยละ 0.38 แรงงาน
ตา งด าวเข าเมือ งโดยถูก ต องตามกฎหมายและได รั บอนุญ าตให ทํา งาน ซึ่ง ชะลอตั ว จากไตรมาสที่ผ านมา
ซึ่งมีผูวางงานจํานวน 16,114 คน หรือมีอัตราการวางงานรอยละ 1.59 ในจํานวนนี้แรงงานตางดาวตาม
มาตรา 9 (ชั่วคราวทั่วไป) จํานวน 4,970 คน หรือรอยละ 11.29 ตามมาตรา 12 สงเสริมการลงทุน (BOI)
จํานวน 637 คน หรือรอยละ 1 การนําเขาแบบ MOU จํานวน 2,025 หรือรอยละ 4.60 พิสูจนแสัญชาติ
จํานวน 36,406 หรื อร อยละ 82.67 สํ าหรับแรงงานตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นแรงงานที่ไดรับ
อนุญาตใหมาทํางานเป็ นการชั่ว คราว 3 สั ญชาติ ไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลน
แรงงาน ในจังหวัดเชียงใหมชวงไตรมาส 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) มีจํานวน 72,238 คน จําแนก
เป็นสัญชาติเมียนมามีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นรอยละ 99.82 (จํานวน 72,106 คน) สัญชาติลาว รอยละ
0.11 (จํานวน 79 คน) และสัญชาติกัมพูชา รอยละ 0.07 (จํานวน 53 คน) นอกจากนี้พบวามีแรงงานประเภท
ชนกลุมนอย (มาตรา 13) จํานวน 28,293 คน
การคุ้มครองแรงงาน
จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้นจํานวน 304 แหง พบวามีลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน
ทั้งสิ้น 7,079 คน สถานประกอบการที่เขาตรวจเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีจํานวนลูกจา 20 - 49 คน
จํานวน 96 แหง อยูที่รอยละ 31.58 โดยสถานประกอบการสวนใหญรอยละ 91.45 ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
ซึง่ สถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายรอยละ 8.55
การเลิกจ้างแรงงาน
สถานประกอบกิจ การที่เลิกกิจการและลูกจางที่ ถูกเลิกจางในจังหวัดเชียงใหม ในไตรมาส 2
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) นี้พบวาสถานประกอบการที่เลิกกิจการมีจํานวน 38 แหง ลูกจางถูกเลิก
จางจํานวน 145 คน สวนใหญเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 - 4 คน มีจํานวน 33 แหง มีลูกจาง
ถูกเลิกจาง จํานวน 23 คน
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8) ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
จังหวัดเชียงใหมไดลงนามสถาปนาความสัมพันธแ เมืองพี่เมืองนองกับนคร และเมืองตางๆ ใน
ตางประเทศ ดังนี้
ลาดับที่

ประเทศ

จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็น
คู่ความสัมพันธ์

๑.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครเซี่ยงไฮ
มณฑลเจียงซู

2.

สาธารณรัฐ
อินโดนิเซีย

เขตปกครองพิเศษ
ย฿อกยาการแตา

3.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครชิงเตา
มณฑลซานตง

4.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครฉงชิ่ง
เขตหยูจง

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม
๒ เมษายน ๒๕๔๓
ณ ศาลากลางนครเซี่ยงไฮ
นครเซี่ยงไฮ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูลงนามฝุายไทย
นายประวิทยแ สีหแโสภณ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายซู ขวางเถียน
นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ
๔ กันยายน ๒๕๕๐
ณ จังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายไทย
นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศแ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
สุลตานแฮมเมงกูบูโวโนที่ ๑๐
ผูวาราชการเขตพิเศษ
ย฿อกยาการแตา
๑ เมษายน ๒๕๕๑
ณ จังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายไทย
นายวิบูลยแ สงวนพงศแ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายเชี่ย เกิง
นายกเทศมนตรีนครชิงเตา
๑๙ กันยายน ๒๕๕๑
ณ สํานักงานการตางประเทศ
นครฉงชิ่ง นครฉงชิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูลงนามฝุายไทย
นายชูชาติ กีฬาแปง
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายโจว มูปิง

กิจกรรมภายหลัง
การลงนาม
การสถาปนา
เงื่อนไขการลงนาม
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
ขอตกลงวาดวยการ
- ดานการทองเที่ยว
สถาปนาความสัมพันธแ - ดานสาธารณสุข
เมืองพี่เมืองนอง (MOA) - ดานการพัฒนา
- ดานการศึกษา
- ดานศาสนา
- ดานการเดินทางเยือน

บันทึกความเขาใจ (MOU)
ความรวมมือฉันมิตรเมืองพี่
เมืองนอง เพื่อสรางความ
รวมมือดานการทองเที่ยวใน
กรอบ EATOF ASEAN และ
Civilization Trail และดาน
การศึกษาวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนสินคาเกษตร
สินคาหัตถกรรม
บันทึกขอตกลงสถาปนา - ดานวัฒนธรรม
ความสัมพันธแเมืองพี่
- ดานการเดินทางเยือน
เมืองนอง (MOU)

บันทึกขอตกลงสถาปนา - ดานเศรษฐกิจ
ความสัมพันธแเมืองพี่
- ดานการเดินทางเยือน
เมืองนอง (MOU)
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ลาดับที่

ประเทศ

จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็น
คู่ความสัมพันธ์

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม

เงื่อนไขการลงนาม

กิจกรรมภายหลัง
การลงนาม
การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง

รองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง

5.

6.

7.

8.

สาธารณรัฐ เขตปกครองตนเองชน ๑๕ พฤษภาคาม ๒๕๕๕
ประชาชนจีน ชาติไทย - สิบสองปันนา ณ จังหวัดเชียงใหม
มณฑลยูนนาน
ผูลงนามฝุายไทย
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นางเตา หลินหยิน
ผูวาการเขตปกครองตนเอง
ชนชาติไต – สิบสองปันนา
สาธารณรัฐ
จังหวัดบูรแซา
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
ตุรกี
ณ จังหวัดบูซารแ
สาธารณรัฐตุรกี
ผูลงนามฝุายไทย
นายธานินทรแ สุภาแสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
Mr. Sahabettin Haraput
ผูวาราชการจังหวัดบูซารแ
ประเทศญี่ปุน
เมืองซัปโปโร
๒๖ กุมภาพันธแ ๒๕๕๖
จังหวัดฮอกไกโด ณ ทําเนียบผูวาราชการ
จังหวัดฮอกไกโด
ผูลงนามฝุายไทย
นายธานินทรแ สุภาแสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายฮารุมิ ทากาฮาชิ
ผูวาราชการจังหวัดฮอกไกโด
สาธารณรัฐ
จังหวัดเชียงตุง
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
แหงสหภาพ
รัฐฉาน
ณ กรุงเนปิดอวแ
เมียนมา
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ผูลงนามฝุายไทย
นายสุรยิ ะ ประสาทบัณฑิตยแ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายซาว อัง เมียด

ขอตกลงแสดงเจตจํานง
(LOI)

-

บันทึกขอตกลงสถาปนา
ความสัมพันธแเมืองพี่
เมืองนอง (MOU)

-

บันทึกขอตกลงสถาปนา - ดานวัฒนธรรม
ความสัมพันธแเมืองพี่
- ดานการเดินทางเยือน
เมืองนอง (MOU)

บันทึกขอตกลงสถาปนา - ดานการเดินทางเยือน
ความสัมพันธแเมืองพี่
เมืองนอง (MOU)
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ลาดับที่

ประเทศ

จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็น
คู่ความสัมพันธ์

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม

เงื่อนไขการลงนาม

กิจกรรมภายหลัง
การลงนาม
การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง

มุขมนตรีรัฐฉาน

9.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครเฉิงตู
มณฑลเสฉวน

10.

สาธารณรัฐ
เกาหลี

เมืองซองนัม
จังหวัดคย็องกี

11.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองเหมยซาน
มณฑลเสฉวน

12.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

มณฑลไหหนาน

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ นครเฉิงตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูลงนามฝุายไทย
นายสุรยิ ะ ประสาทบัณฑิตยแ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายถัง เหลียงจื้อ
นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ ศาลากลางเมืองซองนัม
เมืองซองนัม สาธารณรัฐเกาหลี
ผูลงนามฝุายไทย
นายสุรยิ ะ ประสาทบัณฑิตยแ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายแจ เมียง ลี
นายกเทศมนตรีเมืองซองนัม
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ เมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูลงนามฝุายไทย
นายประจวบ กันธิยะ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายเหมา ฮองเตา
รองนายกเทศมนตรี
เมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน
๖ กันยายน ๒๕๖๐
ณ จังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายไทย
นายปวิณ ชํานิประศาสนแ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

บันทึกขอตกลงสถาปนา
ความสัมพันธแเมืองพี่
เมือง
นอง (MOU)

ขอตกลงแสดงเจตจํานง
(LOI) วาดวยกรอบความ
รวมมือสําหรับการเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart
City)

ขอตกลงแสดงเจตจํานง
(LOI)

ขอตกลงแสดงเจตจํานง
(LOI)

- ดานเศรษฐกิจ
- ดานการพัฒนา
- ดานการศึกษา
- ดานวัฒนธรรม
- ดานศาสนา
- ดานการเดินทางเยือน
- ดานอื่นๆ
(ความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอม, สุขภาพ)
-

-

- ดานการศึกษา
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ลาดับที่

ประเทศ

จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็น
คู่ความสัมพันธ์

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม

เงื่อนไขการลงนาม

กิจกรรมภายหลัง
การลงนาม
การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง

ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายเสิน เสี่ยวหมิง
ผูวาการมณฑลไหหนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
13.

ประเทศญี่ปุน

นครเกียวโต
จังหวัดเคียวโตะ

14.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

เมืองซาวหยาง
มณฑลหูหนาน

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ เมืองวิทยาศาสตรแคันไซ
จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุน
ผูลงนามฝุายไทย
นายปวิณ ช านิประศาสนแ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายอากิมะสะ ยามาชิตะ
รองผูวาราชการจังหวัดเกียวโต
๖ กุมภาพันธแ ๒๕๖๑
ณ เมืองซาวหยาง
มณฑลหูหนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูลงนามฝุายไทย
นายกฤษณแ ธนาวนิช
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
นายหลิว ซื่อ ชิง นายกเทศมนตรี
เมืองซาวหยาง มณฑลหูหนาน

ขอตกลงแสดงเจตจํานง
(LOI) วาดวยกรอบ
ความรวมมือสําหรับ
การเป็นเมืองอัจฉริยะ
(Smart City)

ขอตกลงแสดงเจตจํานง
(LOI)

-

- ดานเศรษฐกิจ
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ทั้งนี้ หนวยงานอื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม ไดมีการลงนามความรวมมือในลักษณะเมืองพี่เมืองนอง ดังนี้
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับต่างประเทศ
จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็น
คู่ความสัมพันธ์

ลาดับที่

ประเทศ

๑.

ประเทศญี่ปุน

เมืองอูโอสึ
จังหวัดโทยามา

๒.

ประเทศญี่ปุน

จังหวัดไซตามะ

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม

กิจกรรมภายหลัง
การลงนาม
การสถาปนา
เงื่อนไขการลงนาม
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
บันทึกขอตกลงสถาปนา - ดานการศึกษา
ความสัมพันธแเมืองพี่
- วัฒนธรรม
เมืองนอง (MOU)
- อุตสาหกรรม
- เศรษฐกิจ

8 สิงหาคม 2532
ณ เมืองอูโอซุ
จังหวัดโทยามะ
ผูลงนามฝุายไทย
นายวรกร ตันตรานนทแ
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
Mr. Shichiryo Kiyokawa
9 พฤศจิกายน 2535
บันทึกขอตกลงสถาปนา
ผูลงนามฝุายไทย
ความสัมพันธแเมืองพี่
นายวรกร ตันตรานนทแ
เมืองนอง (MOU)
ผูลงนามฝุายตางประเทศ
Mr. Giichi Ogashiwa

- ดานการศึกษา
- ดานวัฒนธรรม
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานการกีฬา
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ลาดับที่

ประเทศ

จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
ต่างประเทศที่เป็น
คู่ความสัมพันธ์

๓.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

นครคุนหมิง
มณฑลยูนนาน

๔.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๕.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่ลงนาม
ผู้ลงนาม

7 มิถุนายน 2542
ณ นครคุนหมิง

เมืองฮารแบิ้น
29 เมษายน 2551
มณฑลเฮยหลงเจียง

เมืองอี้อู
มณฑลเจอเจียง

20 ตุลาคม 2561
ณ จังหวัดเชียงใหม

เงื่อนไขการลงนาม

บันทึกขอตกลง (MOA)

กิจกรรมภายหลัง
การลงนาม
การสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
- กิจกรรมสําคัญคือการ
มอบทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม

- ดานเศรษฐกิจ
- ดานวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี
- ดานวัฒนธรรม
- ดานการศึกษา
- ดานการกีฬา
- ดานสาธารณสุข
- ดานการทองเที่ยว
บันทึกขอตกลงสถาปนา - ดานเศรษฐกิจ
ความสัมพันธแเมืองพี่
- ดานวิทยาศาสตรแ
เมืองนอง (MOU)
- ดานเทคโนโลยี
- ดานวัฒนธรรม
- ดานการศึกษา
- ดานการกีฬา
- ดานสารธารณสุข
- ดานการบริหาร
- ดานพัฒนาเมืองและ
สิ่งแวดลอม
บันทึกขอตกลงสถาปนา - ดานการทองเที่ยว
ความสัมพันธแเมืองพี่
- ดานวัฒนธรรม
เมืองนอง (MOU)
- ดานวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี
- ดานการศึกษา
- ดานการกีฬา
- ดานสุขภาพ
- ดานบุคลากร
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การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ
ลาดับที่

ประเทศ

1.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

การดาเนินการ
จังหวัด/หน่วยการ
ปกครองของ
วัน/เดือน/ปี
ต่างประเทศที่เป็น สถานที่ลงนาม
เงื่อนไขการลงนาม
คู่ความสัมพันธ์
ผู้ลงนาม
นครเฉิงตู
1 มกราคม 2553 ขอตกลงวาดวยการบันทึก
ความเขาใจ (MOU)
ระหวางองคแการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยเฉิงตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมภายหลัง
การลงนามการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง
-

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กับต่างประเทศ
ปี พ.ศ.2546 ไดล งนามสถาปนาความสั มพันธแกับ หอการคาสภาอุตสาหกรรมเมืองจิตตะกอง
ประเทศบังคลาเทศ (หอการคาคูมิตร)
ปี พ.ศ.2549 ไดลงนามสถาปนาความสัมพันธแกับ หอการคาเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส (บันทึกความ
รวมมือระหวางหอการคา)
ปี พ.ศ. 2558 ไดล งนามในบั นทึกขอตกลงส ง เสริมการคาระหวางกัน กับหอการคาเมื องตองยี
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ปี พ.ศ. 2558 ไดลงนามในบันทึกขอตกลงสงเสริมการคาระหวางกันกับหอการคาเมืองทาขี้เหล็ก
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ปี พ.ศ. 2558 ไดลงนามในบันทึกขอตกลงสงเสริมการคาระหวางกันกับหอการคาเมืองเชียงตุง
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ปี พ.ศ. 2558 ไดลงนามในบันทึกขอตกลงสนับสนุนและกระชับความสัมพันธแ ทางธุรกิจ ในการรวม
พัฒนาดานการคาและดานธุรกิจกับ หอการคาเมืองสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
ปี พ.ศ. 2558 ไดลงนามในบันทึกขอตกลงสงเสริมการคาระหวางกันกับหอการคาเมืองมัณฑะเลยแ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหมยังเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ สถานกงสุล สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศตาง ๆ ดังนี้
ประเภท
สถานกงสุลใหญ จังหวัดเชียงใหม

สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์
จังหวัดเชียงใหม

ประเทศ
สถานกงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม
สถานกงสุลใหญสหรัฐอเมริกา เชียงใหม
สถานกงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําเชียงใหม
สถานกงสุลใหญสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลอินเดียประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
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ประเภท
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
จังหวัดเชียงใหม

ประเทศ
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
ประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลีประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินสแประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดนประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเฮลเลนิกประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็กประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนดแประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สมาพันธรัฐสวิสประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจําจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกสจังหวัดเชียงใหม
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจําจังหวัดเชียงใหม

9) ความมั่นคง
สถานการณ์ทั่วไป
ในสภาวการณแปัจจุบัน พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ยังตองเผชิญกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงประเทศและของจังหวัดอยางตอเนื่อง และมีแนวโนม
ทวีความรุ น แรงมากขึ้น เชน ปั ญหาการคายาเสพติด ปัญหาคนตางดาวหลบหนีเขาเมื องโดยผิ ดกฎหมาย
ปัญหาแรงงานตางดาวทั้งในและนอกระบบ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชนในพื้นที่
และนักทองเที่ยว ปัญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ปัญหาดานสาธารณสุข โรคระบาดติดตอ
การบุกรุกทําลายปุาไมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสาธารณภัยและภั ยธรรมชาติ เป็นตน ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดลอม รวมถึง ปัญหาความขัดแยงและ
ความแตกแยกทางความคิ ด ของคนภายในสั ง คมที่ เ กิ ด จากสถานการณแ ด า นการเมื อ ง ความขั ด แย ง ของ
กลุมผลประโยชนแที่กอใหเกิดปัญหาความมั่นคงภายใน รวมทั้งสภาพแวดลอมของปัญหาความมั่นคงที่เกิดจาก
ผลกระทบและการขยายตัวของปัญหาความมั่นคงจากประเทศเพื่อนบานและสังคมโลกในปัจจุบัน
ดังนั้น สถานการณแภัย คุกคามที่จะสงผลกระทบต อความมั่นคงของจังหวัด เชียงใหม ภายในปี
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ในระดับความเรงดวนในการแกไขปัญหาตามลําดับ ประกอบดวย ปัญหาความมั่นคงภายใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาอาชญากรรมขามชาติ ปัญหาการกอการราย
สากล ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปัญหาการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการ
จัดระเบียบสังคม ปัญหาการคามนุษยแ ปัญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ
รวมทั้งปัญหาความขัดแยงทางความคิดของคนในสังคม ซึ่งแนวทางการแกไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
จึงมีความจําเป็นตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคส วนที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรัฐ องคแกรภาคเอกชน
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และภาคประชาสังคม และที่สําคัญยิ่ง คือ การสรางภูมิคุมกันและปลูกฝังจิตสํานึก สรางคานิยมที่ถูกตองใหแก
เยาวชนรุนใหมซึ่งจะเติบโตเป็นผูใหญที่มีคุณภาพ และมีความสํานึกรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมในอนาคต
เพื่อใหประเทศชาติมีเสถียรภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนสืบตอไป
สถานการณแดานความมั่นคงที่เป็นภัยคุกคามที่ส งผลกระทบตอความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม
สามารถสรุปไดดังนี้
๑) ปัญหาด้านภัยยาเสพติด
กลาวทั่วไป : สถานการณแยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ถึงแมห นว ยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของไดดําเนินการแกไขปัญหานี้อยางจริงจังแตดวยขอจํากัดและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องหลาย
ประการทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณแดานความมั่นคงที่มีสวนใหปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้น
สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชนโดยรวม
ประกอบกับรัฐบาลไดออกคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปราม
และหยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นทิศทางหลักของการปูองกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย โดยมุงเนนใหกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอยกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของทุกหนวยที่เกี่ยวของ ดําเนินการปราบปราม
และจับกุมผูผลิต ผูคา ผูนําเขาและสงออก รวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือ ใหไดผลอยางจริงจัง ในทุก
พื้นที่ สกัดกั้นการลักลอบนําเขายาเสพติดตลอดแนวชายแดน ปราบปรามเครือขาย คายาเสพติดในทุกหมูบาน
และชุมชนทั่วประเทศ และใชมาตรการตรวจสอบเพื่อยึดหรืออายัดทรั พยแสินของผูเกี่ยวของทั้งระบบ และ
ให ห น ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดว ยสถานบริการ ที่พักอาศัยใน
เชิงพาณิชยแประเภทหอพัก อาคารชุด หรือเกสเฮาสแ ที่ใหผูอื่นเชา สถานที่ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอรแ
รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการอื่นๆ โดยหากพบวามีการปลอยปละละเลย
ใหมีการซุกซอน จําหนาย และเสพยาเสพติด ใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมายอยางเด็ดขาดกับเจาของหรือ
ผูประกอบการในทันที รวมทั้ง ใหหนวยงานที่รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแล ใหความชวยเหลือผูผานการบําบัด ใหส ามารถกลับมาดํารงชีวิตไดตามปกติ ทั้งในดานการศึกษา
และการประกอบอาชีพ โดยประสานงานกับทุกองคแกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคประชาชน และองคแกรชุมชน
ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดังกลาวอยางจริงจัง พรอมกําหนดบทลงโทษกับเจาหนาที่ของรัฐคนใด
ปลอยปละละเลย หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด จะตองถู กดําเนินการทางวินัยและทางอาญาทันที
และใหสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ติดตามผลการดําเนินงาน และ
รายงานผลการปฏิบัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบอยางตอเนื่อง
ดังนั้น จากผลการดําเนินงานที่ผานมา จังหวัดเชียงใหมมีสถิติเกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด โดยสรุปดังนี้
สถิติ
การจับกุมผู้ต้องหา
สัดส่วนคดี ๕ ข้อหาสาคัญ
(ข้อหาผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย
ครอบครองเพื่อจาหน่าย)

ปี ๒๕๕๙
๕,๗๙๒ ราย/
๕,๑๖๒ คน
๑,๓๓๑ คดี/
รอยละ ๒๖.๗๗

ที่มา : กองบังคับตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, (กันยายน ๒๕๕๙)

ปี ๒๕60
๘,๘๑๙ ราย/
๙,๑๗๕ คน
๑,๘๐๑ คดี/
รอยละ ๒๐.๔๒

ปี ๒๕61
๗,๑๑๖ ราย/
๗,๓๔๙ คน
๑,๔๙๗ คดี/
รอยละ ๒๑.๐๓
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สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด (รวมทุกข้อหา) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ , ๒๕๕๙
ราย
คน

งบประมาณปี ๒๕๕๗
๖,๓๑๗
๖,๕๘๒

งบประมาณปี ๒๕๕๘
๕,๗๙๒
๕,๙๖๐

งบประมาณปี ๒๕๕๙
๔,๙๗๖
๕,๑๖๒

ที่มา : กองบังคับตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, (กันยายน ๒๕๕๙)

สถิติ ด้ า นการป้อ งกั น ยาเสพติด และแก้ไ ขปั ญหายาเสพติ ดของศูน ย์อ านวยการป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
ด้านการป้องกันยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ
๑.๕ ประชาชนทั่วไป ในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/
ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่
ของแผ่นดิน
๑.๖ การจัดระเบียบสังคม
(ตามคาสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘)

เป้าหมาย ปี ๒๕๕๙
ศอ.ปส.
จ.เชียงใหม่

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม ร้อยละ

๘๑,๙๐๔
แห่ง

๒,๑๗๘ แห่ง

๒,๑๕๘

๙๙.๐๘

๔๕๒ แห่ง

๔๕๒

๑๐๐

๒๕ อ.

๒๕ อ./
มช.
๔๔๕

๑๐๐

๖๐๐ ครั้ง

หมายเหตุ

๗๔.๑๖ ๑. สั่งปิดตามข้อ ๔
(๑) ยินยอมหรือปล่อย
ปละละเลยให้ผมู้ ีอายุ
ต่ากว่า ๒๐ปีเข้าไปใช้
บริการ
(๒) ขายเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุ
ต่ากว่า๒๐ปี จานวน
๒๐ แห่ง
๒. สั่งปิดตามข้อ ๔
(๔) ขายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ เกิ นกว่ า
กาหนดเวลาจานวน ๗ แห่ง

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม ๒๕๕๙)

ด้านการบาบัดรักษา
แผนงาน/โครงการ
๒.๑ บาบัดรักษารวมทุกระบบ (คน)
(๑) สมัครใจ (สธ.)
- สถานพยาบาล
- ค่ายปรับเปลี่ยนฯ(ศูนย์ขวัญฯ)
(๒) บังคับบาบัด
- แบบควบคุมตัว/ไม่ควบคุมตัว

เป้าหมาย ปี ๒๕๕๙
ศอ.ปส.
จ.เชียงใหม่
๒๒๐,๐๐๐
๘,๒๒๘

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม
ร้อยละ
๕,๖๘๗
๖๙.๑๒

๗๖,๔๐๐
๑๐๔,๖๐๐

๔,๔๐๘
๑,๑๗๖

๒,๗๘๕
๖๔๖

๖๓.๑๘
๕๔.๙๓

๒๑,๕๐๐

๑,๙๖๙

๑,๔๔๖

๗๓.๔๔

หมายเหตุ
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ด้านการบาบัดรักษา
แผนงาน/โครงการ
(๓) ต้องโทษ
- กรมราชทัณฑ์
- กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒.๒ การติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษา

- สถานพยาบาล
ร้อยละ ๔๐ของผูเ้ ข้ารับบาบัด ปี ๕๘
ร้อยละ ๖๐ของผูเ้ ข้ารับบาบัด ปี ๕๙
- ค่ายฯ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”
- บังคับบาบัด
- ต้องโทษ
ร้อยละ๔๐ ของผู้เข้ารับบาบัด ปี ๕๘
ร้อยละ๖๐ ของผู้เข้ารับบาบัด ปี ๕๙
๒.๓ การช่วยเหลือผู้ผา่ นการบาบัดรักษา
- ให้ความช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อย
ละ๓๐ ของผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ

เป้าหมาย ปี ๒๕๕๙
ศอ.ปส.
จ.เชียงใหม่
๑๕,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒๓๕,๐๐๐

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม
ร้อยละ

๓๐๐
๓๗๕

๖๑๒
๑๙๘

๒๐๔
๕๒.๘๐

๖๖๐
๑,๗๕๓
๑,๙๓๐
๒,๒๖๔
๓๓๕
๔๐๕

๕๗๔
๑,๒๒๖
๒,๕๖๗
๑,๖๒๗
๒๖๑
๓๐๐

๘๖.๙๗
๖๙.๙๔
๑๓๓.๐๑
๗๑.๘๗
๗๗.๙๑
๗๔.๐๗

๓๓๙

๔๘๔

๑๔๕.๙๒

๗๐,๐๐๐

หมายเหตุ

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม ๒๕๕๙)

ด้านการปราบปรามยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ
(๑) สกัดกั้นยาเสพติด
๒) สกัดกั้นรถโดยสารประจาทาง
๓) สกัดกั้นทางรถไฟสายหลัก
ภาคเหนือ อีสานและภาคใต้
๔) พัสดุภัณฑ์/ไปรษณีย์
๕) ท่าอากาศยานนานาชาติ
(๒) งานปราบปรามยาเสพติด
๑) จับกุมคดีรายสาคัญ ร้อยละ
๒๐ ของคดีที่จับกุมทั้งหมด
๒) หมายจับค้างเก่า
๓) ดาเนินการกับ จนท.ของรัฐที่
เกี่ยวข้อง
๔) ยุติบทบาทการค้าการแพร่
ระบาดในเรือนจา
๕) ร้อยละ ๘๐ ที่ เลขา ป.ป.ส. มี
คาสั่งอนุมัติให้จับกุม ฐานสมคบ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ต้องได้รับการ
ออกหมายจับโดยศาล
๖) ดาเนินการด้านทรัพย์สินทาง
กฎหมาย

เป้าหมาย ปี ๒๕๕๙
ศอ.ปส.
จ.เชียงใหม่

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม
ร้อยละ

๒๐ แห่ง

๑
๑

๓
๑

๒๒ แห่ง
๘ แห่ง

๑
๑

๐
๑

ร้อยละ ๒๐

หมายเหตุ

๑๐๐

ยาบ้า ๑๔,๒๐๐ เม็ด

๑,๔๒๙

๒๖.๗๖

ยาบ้า ๒๐๐ เม็ด

๒๙๔ หมาย
ทุกคดี
๔๘ ครั้ง

๖๙
๒
๔๔

๒๓.๔๗
๙๑.๖๖

ทั้งหมด ๕,๓๓๙ คดี

ทุกราย

๑๕

-

ทุกราย

๑๗

-

๑๐ อาเภอ
๔๐๘ แปลง

๑๗๒ แปลง
๑๙๑.๓๖ ไร่

๔๒.๑๖
๖๑.๘๔

๓๐,๗๓๗.๖๙๙ บาท
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ด้านการปราบปรามยาเสพติด
แผนงาน/โครงการ
(๓) งานควบคุมพืชเสพติด
๑) ลดการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ที่มี
การปลูกพืชเสพติด (อาเภอ)

เป้าหมาย ปี ๒๕๕๙
ศอ.ปส.
จ.เชียงใหม่
๓๐๙.๔๑ ไร่

ผลการดาเนินงาน
ผลสะสม
ร้อยละ

หมายเหตุ

ที่มา : ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม ๒๕๕๙)

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถานการณ์การจับกุมยาเสพติดมีปริมาณของกลางที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่ายังคง
มียาเสพติดจานวนมากพักคอยเตรียมนาเข้าเขตไทย รวมทั้งพบว่ามีผู้เสพที่ผันตัวมาเป็นผู้ค้ารายย่อยมากขึ้น
ทาให้เชื่อว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน สาหรับการ
เชื่อมโยงกัน ของผู้ ค้าที่ถูกคุมขังอยู่ ในเรื อนจาอาจเป็ นปัจจัยเสี่ ยงให้ ผู้ ค้าสามารถสร้างเครือข่ายใหม่ และ
เชื่อมโยงกันในระหว่างภูมิภาคมากขึ้น โดยยาบ้ายังเป็นยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดมากกว่ายาเสพติด ชนิดอื่น
นอกจากนี้ ยาไอซ์เป็นยาเสพติดที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าราคาจะสูงแต่ยังมีความ
ต้องการของตลาดอยู่มาก
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งเป็น
แหล่งลักลอบลาเลียง/นาเข้า แหล่งพักยา และแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ของจังหวัด และ
นับเป็นอาชญากรรมข้ามชาติประการหนึ่งเพราะโรงงานหรือแหล่งผลิตส่ว นมากอยู่ในประเทศเพื่อนบ้ าน
การลักลอบลาเลีย งเข้า มาในจัง หวัด เชียงใหม่ยังคงเป็นช่องทางธรรมชาติ จากพื้นที่ ๕ อาเภอชายแดน
กลุ่มผู้ลักลอบลาเลียงมีทั้งชนเผ่า ชนกลุ่มน้อย จากประเทศเพื่อนบ้านและแนวตะเข็บชายแดน รวมถึงชาวไทย
พื้นราบที่มาจากทุกภูมิภาคเข้ามาลักลอบลาเลียงจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าไปสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
2) ปัญหาการค้ามนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าการทุนของภาคเหนือตอนบน
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ชายแดนติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้มีผู้คนเข้ามาอยู่ อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่จานวนมาก ทั้ง เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยและ
เข้ามาทางานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุกิจ บริการ และภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นผลจากความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัด ทาให้ส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาสังคม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
จากคานิยามของคาว่า “การค้ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย
หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กาลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการ
ลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวงด้วยการใช้อานาจโดยมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย
จากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคล
ผู้มีอานาจควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด
ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
การบั ง คั บ ใช้ แ รงงานหรื อ บริ ก ารการเอาคนลงเป็ น ทาสหรื อ การกระท าอื่น เสมือ นการเอาคนลงเป็น ทาส
การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับหรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ทาให้พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องเผชิญหน้ากับ
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
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จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานะเป็นจังหวัดต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์ มีรูปแบบ
การค้ามนุษย์ที่สาคัญ ได้แก่
(๑) การค้า ประเวณี พบว่า ยังมีอยู่โ ดยทั่ว ไป มีการค้ าประเวณีโ ดยสมัครใจและ การบังคับ ให้
ค้าประเวณีในเด็กหญิงและเด็กชายที่อายุต่ากว่า ๑๘ ปี และมีรูปแบบการค้าประเวณีที่เปลี่ยนแปลงจาก
สถานบริการที่มีการขายบริการโดยตรงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการขายบริการผ่านสื่อออนไลน์ และผู้ ขายบริการ
มีแนวโน้มที่เป็นเด็กอายุน้อย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับความนิยม บางคน
ผันตัวเองจากการเป็นผู้ขายบริการ เป็นผู้จัดเด็กหญิงและเด็กชายให้กับลูกค้า จึงเป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่
ตารวจในการจะเข้าไปดาเนินการป้องกันและปราบปรามความผิดดังกล่าว
(๒) การใช้แรงงาน พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงในการนาเด็กชาวพม่า และเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
บนพื้นที่สูง มาใช้แรงงานโดยไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย อาทิ ทางานก่อสร้าง ทางานรับใช้ในบ้าน ทางานใน
ร้านอาหาร ขายดอกไม้/พวงมาลัย เด็กบางส่วนถูกชักชวนมาจากประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดอื่นๆ อาทิ
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก เป็นต้น และบางส่วนเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย มาจากการ
ติดตามผู้ปกครองเข้ามาประเทศไทย และมีสถานการณ์เด็กถูกเอาเปรียบแรงงาน ค่าจ้าง ค่าแรง และสวัสดิการ
จากการทางานซึ่งพบมากในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอสันทราย และอาเภอหางดง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญด้านการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่
(๓) การนาคนมาขอทาน พบว่า การแสวงประโยชน์จากการนาคนมาขอทานในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า มีเด็กชายและเด็ก หญิงชาวพม่ามาขอทานตามสถานที่ ท่องเที่ยว ตลาดกลางคืน ตลาดนัด เป็นต้น
เด็กเหล่านี้ส่วนมากเข้าสู่กระบวนการโดยการติดตามมากับครอบครัวหรือญาติ ส่วนกรณีที่เป็นคนไทย พบว่า
เป็นการขอทานด้วยความสมัครใจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการออกตรวจและปรามอย่าง
สม่าเสมอ โดยถ้าพบคนขอทานที่เป็นต่างด้าวจะผลักดันกลับประเทศ แต่ถ้าเป็นกรณีคนไทยมีญาติจะว่ากล่าว
ตักเตือน แต่ถ้าเป็นคนไทยไม่มีญาติจะส่งตัวเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
ตาราง : สถิติคดีการค้ามนุษย์ ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ (ระยะเวลา ๖ ปี)
ปี พ.ศ.
จานวนคดี
๒๕๕๔
๔
๒๕๕๕
๕
๒๕๕๖
๙
๒๕๕๗
๕
๒๕๕๘
๓๘
๒๕๕9
16
รวม
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ที่มา: กองบังคับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม, (กันยายน ๒๕61)

ตาราง : สถิติการจับกุมคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของจังหวัดเชียงใหม่
ต.ค.๕9-ก.ย.60
จับกุม
ความผิดเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการคาประเวณี
144
พ.ร.บ.การปูองกันและปรามการคามนุษยแ พ.ศ. ๒๕๕๑
3
พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
7
ประเภทความผิด

รวม
ที่มา : กองบังคับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม, (กันยายน ๒๕61)

๑54

ต.ค.60-ส.ค.61
จับกุม
16
4
2

อัตราคดีต่อแสน
ประชากร
๐.58
๐.12

22

-
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จากสถิติคดีความผิ ดที่เกี่ย วกับคามนุษยแของจังหวัดเชียงใหมระหวาง ปี พ.ศ. ๒๕59 - ๒๕60
ของกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม พบวา จํานวนคดีความผิดที่ เกี่ยวกับการคามนุษยแของจังหวั ด
เชียงใหมยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนคดีคามนุษยแทั้งสิ้น จํานวน 176 คดี ในระยะเวลา ๒ - ๓
ปีที่ผานมา แบงเป็น ในปี ๒๕60 จํานวน 154 คดี และในปี ๒๕61 จํานวน 22 คดี ประกอบดวย ความผิด
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการคาประเวณี ในปี ๒๕60 จํานวน 144 คดี และในปี ๒๕61 จํานวน
16 คดี, คดี พ.ร.บ.การปูองกันและปรามการคามนุษยแ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในปี ๒๕60 จํานวน 3 คดี และในปี ๒๕61
จํานวน 4 คดี, และคดี พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปี ๒๕60 จํานวน 7 คดี และในปี ๒๕61 จํานวน
2 คดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ลดลงของคดีความผิดที่เกี่ยวกับคามนุษยแของจังหวัดเชียงใหม
3) ภัยด้านความมั่นคงพิเศษ
จังหวัดในภาคเหนือของไทยมีลั กษณะภูมิประเทศที่หลากหลายประกอบด้วยป่าไม้หลายประเภท
ได้ แ ก่ ป่ า เบญจพรรณ ป่ า เต็ ง รั ง ป่ า ดิ บ ชื้ น และป่ า สนเขา จั ง หวั ด ภาคเหนื อ มี ก ารสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป่ า ไม้
อย่ างมหาศาลในช่ ว งเวลาหลายสิ บปี ที่ ผ่ านมา และมี ทวี แนวโน้ ม รุ นแรงเรื่ อยๆ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ
สภาพความเป็ นอยู่ ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ น ของประชาชน และความมั่ นคงของชาติ ในอนาคต
โดยสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทาลายป่า และบุกรุกพื้นที่ป่ายังคงปรากฏอยู่ และเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สาเหตุสาคัญของการลักลอบบุกรุก ตัดไม้ทาลายป่าเกิดจากกลุ่มนายทุน บริษัทเอกชน พ่อค้าไม้ และชาวบ้านทั่วไป
ที่มีความต้องการไม้ และต้ องการใช้ประโยชน์จากที่ดิ นเพื่อปลู กสร้ างที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิ น รวมถึงความ
ต้ อ งการพื ช ผลทางการเกษตรและผลผลิ ต ทางการเกษตรมี ร าคาสู ง ขึ้ น เช่ น การปลู ก ข้ าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ทาให้เกษตรกรและนายทุนต้องการพื้นที่เพื่อนาไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น
บุกรุกตัดไม้มากขึ้น แต่เนื่องจากพื้นที่ในปัจจุบันมี จานวนจากัด ทาให้มีการว่าจ้างราษฎรที่ยากจนทาการบุกรุ ก
แผ้วถางป่า โดยมีนายทุนอยู่เบื้ องหลังการบุกรุกพื้นที่ต่างๆ ทาให้ราษฎรที่ยากจนขายที่ดินที่ใช้ปลูกพืชทางการ
เกษตร ทาให้ไม่มีที่ดินทากิน และจะมีผลต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าขึ้นในอนาคตต่อไป ดังนั้น ควรเร่งรัดให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีการประสานงานในการป้องกันและอนุรักษ์ป่าไม้
อย่างมีระบบแบบแผนและสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น
4) ภัยคุกคามอื่นๆ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากการรวมตัว เป็ นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะเป็นโอกาสอย่างมากสาหรับสมาชิกอาเซียนในด้าน
เศรษฐกิจ และการค้า แต่ก็ยั งอาจประสบปัญหาภัย ด้ านความมั่ นคงที่ซับซ้ อนและมีโ อกาสเกิด ความเสี่ ย ง
ด้านความมั่นคงมากขึ้น อาทิ ภัยยาเสพติด ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มองค์กร/กลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังต่อความมั่นคงของชาติ ปัญหาการก่อการร้ายสากล และปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ ส่วนปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในจังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ ได้แก่
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลก การขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอานาจของโลก การพัฒนากองทัพของจีน
และการกลับเข้ามามีบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอาเซียน/เอเชีย รวมทั้งการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งทาง
อากาศ/ทางทะเลในภูมิภาค ซึง่ ประเทศไทยประเทศมีแนวโน้มจะเป็นพื้นที่สาคัญทางภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์
สาคัญของภูมิภาคมากขึ้นอย่างแน่นอน สาหรับสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาและผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจพร้อมทั้ง
การเปิดประเทศและพัฒนาความสั มพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่ม มากขึ้น ทาให้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านมีแนวโน้ ม ที่ดี ขึ้น อย่า งไรก็ต าม ประเทศไทยอาจประสบปัญ หาอาชญากรรมข้ามชาติ
ในรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจคุกคามต่อความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ของประชาชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น เช่น การเข้าควบคุม การได้สิทธิ์ และการถือครองในอสังหาริมทรัพย์ ของ
คนต่างชาติ เพื่อใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน ฐานกาลัง แหล่งกบดาน และเกิดสภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงาน
เพิ่มมากขึ้นจนทาให้เสียดุล การคมนาคมทางน้า/ทางทะเลกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงในการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
เช่น การค้ามนุษย์ เป็นต้น รวมถึงเกิดช่องว่างของกฎหมายที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความมั่นคงแบบใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลลุกลามเข้าสู่จังหวัดในภาคเหนือ
ปัญหาภัยพิบั ติทางธรรมชาติ พบว่า จากสภาพภูมิอากาศของโลกและของภู มิภาคที่เปลี่ ยนแปลงไป
อย่างมากในปัจจุบัน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของจังหวัด/ประเทศไทยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น
ปัญหาอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม วาตภัย ภัยหนาว และภัยแล้ง เป็นต้น ร่วมทั้ง ภาคเหนือยังคงมี
แนวโน้มจะเป็นพื้นที่การเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเคยเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน และจังหวัดใกล้เคียง
มาแล้ ว ซึ่ งปั ญหาภั ย พิ บั ติ ทางธรรมชาติ และปั ญหาสาธารณภั ยต่ างๆ เหล่ านี้ จะสร้ างความเสี ยหายและ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และนามาซึ่งปัญหาทางสังคมของจังหวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ ความเสียหายดังกล่าวสามารถควบคุม ป้องกัน และเตรียมความเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ลงได้
หากจังหวัดมีการเตรียมความพร้อม การสร้างองค์ความรู้และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ เพื่อรับมือและป้องกันภัยที่มี
มาตรฐานและเป็นระบบที่ดีพอ ด้วยการร่วมกันกาหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการสาหรับการบริหาร
จัดการสภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงควรเน้นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนตั้งแต่
ภาวะปกติด้วยการเตรียมระบบการป้องกัน การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการฟื้นฟูภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติ
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องมีการบูรณาการอย่างรอบด้านต่อไป
5) ความผิดในคดีอาญาที่สาคัญอื่นๆ ของจังหวัด
สถิติความผิดในคดีอาญาที่สาคัญในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ พบว่า มีสถานการณ์แนวโน้มลดลงทั้งในฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ ฐานความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ และฐานความผิดพิเศษ โดยผลการปฏิบัติงานในแต่ละฐาน
ความผิดสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ทุกฐานความผิด แต่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและ
เป็นรากฐานสาคัญในการสร้างมั่งคั่งของจังหวัดเชียงใหม่และยั่งยืนอย่างมีคุณภาพต่อไป
ต.ค. ๕๘ส.ค. ๕๙

ต.ค. 59ก.ย. 60

ต.ค. 60ส.ค. 61

ประเภทความผิด

เปรียบเทียบ
รับแจ้ง
จับ %

อัตรา
คดีต่อ
แสน

ปราบปราม

จับ

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

๑. ฐานความผิด
๔๗๑ ๔๗๑
เกี่ยวกับชีวิต รางกาย
และเพศ (ภาพรวม)
๒. ฐานความผิด
๒,๔๑๔ ๙๖๕
เกี่ยวกับทรัพยแ
(ภาพรวม)

388

301

343

286

ลดลง
45

ลดลง
11.60

83.38

19.85

เป้า
ผลการ
หมาย
ปฏิบัติ
%
73.76 83.38

2,188 1,141

1693

942

ลดลง
495

ลดลง
22.62

55.64

97.96

49.68 55.64

รับแจ้ง

+เพิ่ม
-ลด

%
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ต.ค. ๕๘ส.ค. ๕๙

ต.ค. 59ก.ย. 60

ต.ค. 60ส.ค. 61

ประเภทความผิด
รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

๓. ฐานความผิดพิเศษ ๗๗๔ ๒๙๒ 753 347
ตางๆ เชน การคา
มนุษยแ คุมครองเด็ก
เครื่องหมายการคา
ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอรแ
ปุาไม การฟอกเงิน
สิ่งแวดลอม การขุดดิน
ถมดิน และศุลกากร
เป็นตน
ที่มา : กองบังคับตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม, (กันยายน ๒๕61)

รับแจ้ง

จับ

585

302

เปรียบเทียบ
รับแจ้ง
+เพิ่ม
-ลด

%

ลดลง
168

ลดลง
22.31

จับ %

อัตรา
คดีต่อ
แสน

51.62

33.85

ปราบปราม
เป้า
ผลการ
หมาย
ปฏิบัติ
%
51.62

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) ทรัพยากรธรณี
จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศส ว นใหญ เ ป็ น ภู เ ขาสู ง ชั น สลั บ กั บ ที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า
สภาพธรณีวิทยาประกอบดวยหินอัคนีชนิดหินแกรนิตและหินภูเขาไฟที่ผุพังงาย และอยูในเขตอิทธิพลของมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ในชวงฤดูฝนมีฝนตกชุกติดตอกันหลายวัน ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมจึงมีโอกาสเกิดดินถลมไดสูง
และมีรอยเลื่อนมีพลัง เชน รอยเลื่อนแมริม
มีการผลิตแรธาตุที่สําคัญ 8 ชนิด ไดแก ถานหิน เฟลดแสปารแ แมงกานีส ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรดแ
และแรหิน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหมยังมีแหลงทรัพยากรธรณีที่สําคัญ เชน แหลงปิโตรเลียม อําเภอฝางนอกจากนี้
ยังมีสภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหลงทองเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแหง เชนบอน้ําพุ รอน อําเภอสันกําแพง โปุงเดือด
อําเภอแมแตง และบอน้ําแรธรรมชาติ อําเภอแมริม เป็นตน

2) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2.1) ทรัพยากรป่าไม้
จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 20,107.06 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
12,566,910 ไร ในอดีตที่ผานมาที่เคยมีพื้นที่ปุาไมถึงรอยละ 80 (ปี 2504) และในปี 2558 มีพื้นที่ปุาไม
เหลือเพียงรอยละ 69.80 (กรมอุทยานฯ : 2558) คิดเป็นรอยละ 9.60ของพื้นที่ปุาไมทั้งประเทศ ประเภทปุา
ประกอบดวย ปุาดิบปุาสน ปุาเบญจพรรณ และปุาเต็งรัง เป็นตน เมื่อจําแนกประเภทปุาตามกฎหมายของจังหวัด
เชียงใหมได ดังนี้ (1) ปุาสงวนแหงชาติ จํานวน 25 ปุา เนื้อที่ 12,222,395.87 ไร
(2) อุทยานแหงชาติ จํานวน 15 แหง เนื้อที่ 4,066,177.68 ไร
(3) วนอุทยานแหงชาติ จํานวน 1 แหง เนื้อที่ 9,375.00 ไร
(4) เขตรักษาพันธุแสัตวแปุา จํานวน 7 แหง เนื้อที่ 1,135,769.37 ไร
(5) เขตหามลาสัตวแปุา จํานวน 1 แหง เนื้อที่ 10,937.00 ไร
หมายเหตุ : (1) พื้นที่ปุาสงวนฯ บางปุามีอาณาเขตเกินขอบเขตพื้นที่ของจังหวัดและอุทยานแหงชาติเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา
บางแหง ประกาศทับซอนปุาสงวนฯ
(2) เนื้อที่ของอุทยานฯ ไดรวมถึงอุทยานฯเตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ดําเนินการสํารวจดวย
(3) อุทยานฯ เตรียมประกาศ และอุทยานฯที่ดําเนินการสํารวจ มีพนื้ ที่ทับซอนปุาสงวนฯ
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จังหวัดเชียงใหมมีปุาไมหลายประเภท ประกอบดวย ปุาดิบเขา ปุาดิบแลง ปุาเบญจพรรณ
ปุาเต็งรัง และปุาเต็งรังผสมปุาสนเขา และปุาแดง เป็นตน พื้นที่ปุาไม ประกอบดวย ปุาธรรมชาติ สวนปุา
และปุาฟื้นฟูตามธรรมชาติ ในปี 2560 มีพื้นที่ปุาไมอยูในจังหวัดเชียงใหม 9,669,932.13 ไร คิดเป็นรอยละ
69.90 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยแนวโนมลดลงจากอดีต การลดลงของพื้นที่ปุาเกิดไดจากหลายสาเหตุ ทั้งจาก
การใชประโยชนแที่ดิน การตัดไมเพื่อการคา รวมทั้งนโยบายของรัฐที่เนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ไดแก การใหสัมปทานการทําไม การกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ และการเกิดไฟปุา
ตาราง : เนื้อที่ป่าไม้
ปี พ.ศ.
2547
2551
2556
2557
2558
2559
2560

เนื้อที่ป่า (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

ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
78.40
82.61
69.49
70.13
69.96
69.97
69.90

2.2) ทรัพยากรสัตว์ป่า
สถานการณแปั จ จุ บั นเราใชป ระโยชนแของสั ตวแปุ ายังไม ถูกวิธี เทาที่ค วรเป็ นการใชอยา ง
สิ้น เปลื องและเปล าประโยชนแ และไมพยายามหาวิธีการทดแทนให พอเพียงและเหมาะสมจึงทําให สั ตวแปุา
บางชนิดสูญพันธุแไปแลว เชน สมันหรือเนื้อสมันและอีกหลายชนิดกําลั งมีจํานวนลดลงจนใกลจะสูญพันธุแซึ่งมี
สาเหตุหลายอยาง ดังนี้
(1) การลดนอยลงหรือสูญพันธุแไปตามธรรมชาติสัตวแทุกชนิดจะมีการปรับตัวเองใหเขากับ
สภาพแวดลอม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอถาหากปรับตัวไมไดก็จะสูญพันธุแไปในที่สุด ทั้งนี้ อาจจะเกิดจาก
ปรากฏการณแทางธรรมชาติ เชน ไฟปุา น้ําทวม แผนดินถลมหรือภูเขาไฟระเบิด เป็นตน
(2) การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุแจากการลาโดยตรงสัตวแปุาจะไมลดจํานวนลงหรือสูญพันธุแ
อยางรวดเร็ว หากเป็นไปตามระบบหวงโซอาหาร เชน กรณีของกวางหรือเกงที่ถูกลาโดยเสือซึ่งจะมีผลทําให
จํานวนกวางหรือเกงลดจํานวนลงบางแตเมื่อถึงระดับหนึ่งเมื่อกวางหรือเกงมีจํานวนนอยลง ทําใหเสือหาอาหาร
ไดยากขึ้น จึงเป็นผลใหเสืออดอยากและลดจํานวนลง และเมื่อจํานวนเสือลดจํานวนลงกวางหรือเกงก็จะกลับมา
มีจํานวนมากขึ้นอีกแตเมื่อมีการลาจากมนุษยแเขามาเกี่ยวของดวยปริมาณการลามิไดนอยลงมีแตเพิ่มขึ้นจํานวน
ของเกงหรือกวางจึงมิอาจจะทดแทนไดทัน จึงมีปริมาณลดลงไปและอาจสูญพันธุแไปในที่สุด ซึ่งสาเหตุของการ
ลาสัตวแในประเทศไทยก็คือการลาเพื่อนําเนื้อหรืออวัยวะไปบริโภคหรือจําหน าย รวมทั้ง การลาเพื่อนําไปเป็น
สัตวแเลี้ยงดวย
(3) การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุแจากการทําลายที่อยูอาศัยเมื่อมีการบุกรุกปุาไมและ
ทําลายแหลงน้ํา กอใหเกิดมลพิษขึ้นทําใหสัตวแปุาไมมีที่อยูอาศัยและขาดแหลงอาหารในการดํารงชีพ ถึงแมจะมี
สั ต วแ ห ลายชนิ ด ที่ ส ามารถเคลื่ อ นย ายที่ อ ยู ห รื อ ปรั บ ตัว เข า กั บสภาพแวดล อ มใหม ไ ด แ ตก็ มี จํ า นวนไม น อ ย
ที่ไมสามารถปรับตัวไดและตองตายไปในที่สุด
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(4) การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุแจากสารพิษเนื่องจากมนุษยแมีการเพาะปลูกโดยใชสารเคมี
เพื่อจะเพิ่มผลผลิตและกําจัดศัตรูพืชหรือกรณีของเหมืองแรที่สารพวกโลหะหนักปนเปื้อนลงแหลงน้ํา เมื่อสัตวแปุา
ไดรับสารเคมีตางๆ เหลานี้อาจจะสงผลเฉียบพลันคือการตาย หากไดรับในปริมาณที่มากจะมีการสะสมใน
ตัวสัตวแและถายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปยังลูกหลานได
(5) การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุแจากการนําสั ตวแอื่นมาทดแทนการนําสั ตวแเลี้ ยงหรือ
สัตวแตางพื้นที่กันไปไวในพื้นที่ จะทําใหเกิดปัญหาอันเนื่องจากการแยงอาหาร ที่อยู และสามารถถายทอดโรค
สูกันได ดังกรณีที่เคยเกิดขึ้นในออสเตรเลียที่นําพันธุแปลาเทราจากยุโรปมาปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อ
ใชเป็นอาหารแตมีผลทําใหปลาพื้นเมืองเดิมสูญพันธุแไปเนื่องจากหาอาหารและขยายพันธุแสูปลาเทราไมได
(6) การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุแจากการใชอาหารไดจํากัดสัตวแหลายชนิดจะมีการปรับตัว
ใหสามารถกิน อาหารไดหลากหลายเพื่อปูองกันความอดอยากแตก็มีสัตวแ บางชนิดที่กินอาหารไดนอยชนิด
หากขาดแหลงอาหารนั้นก็ไมสามารถปรับตัวและตองตายไป สัตวแปุาที่หายากหรือใกลสูญพันธุแ ไดแก เลียงผา
เสือดาว หมูหริ่ง และไกปุา ซึ่งพบไดในเขตรักษาพันธแสัตวแปุา

3) ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3.1) ทรั พยากรดิ น ทรัพยากรดินของจังหวัดเชียงใหม สามารถจําแนกตามกลุมดินได
36 กลุม ไดนํามาพิจารณาตามคุณสมบัติของชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชและการชลประทาน
สามารถจําแนกไดดังนี้
(1) ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชจําแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ 1 ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว (รวมถึงดินที่เหมาะสม
สําหรับพืชชนิดอื่นดวย)
 ประเภทที่ 2 ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรพืชผักและไมผลไมยืนตน
(ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว)
 ประเภทที่ 3 ดินที่ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชโดยทั่วไปแตเมื่อมีการ
ปรับปรุงอาจปลูกพืชไดบางชนิด
 ประเภทที่ 4 ดินที่ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดใดๆเลย
(2) ทรัพยากรดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการชลประทานสามารถจําแนกได ดังนี้
 ที่ ดิ น ชั้ น ที่ 1 ที่ ดิ น ที่ เ หมาะสมมากในการทํ า การเกษตรแบบชลประทาน
สําหรับการปลูกพืชในสภาพที่ดอน (พืชไรพืชผักไมผลไมยืนตน)
 ที่ ดิ น ชั้ น ที่ 2 ที่ ดิ น ที่ เ หมาะสมปานกลางสํ า หรั บ การทํ า การเกษตรแบบ
ชลประทานสําหรับการปลูกพืชที่ดอน (พืชไรพืชผักไมผลไมยืนตน)
 ที่ดินนาขาวชั้นที่ 1 ที่ดินที่เหมาะสมตอการปลูกขาวภายใตระบบชลประทาน
 ที่ดินนาขาวชั้นที่ 2 ที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาว
ภายใตระบบชลประทาน (ขาวและอื่นๆ)
 ที่ดินชั้นที่ 5 ที่ดินที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกในระบบชลประทานใน
สภาพปัจจุบันตองศึกษาเพิ่มเติม
 ที่ดินชั้นที่ 6 ที่ดินที่ไมเหมาะสมในการทําการเกษตรภายใตระบบชลประทาน
การใชประโยชนแที่ดินเพื่อการเพาะปลูกสวนใหญพบวาใชเพื่อการปลูกพืชไรรองลงมา คือ
การปลูกไมผลไมยืนตนขาวพืชผักและอื่นๆ ตามลําดับ
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ตาราง : การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก
พื้นที่อาเภอ (ไร่)

ข้าว

การใช้ที่ดินทางการเกษตรกรรม (ไร่)
พืชไร่
พืชผัก
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น

อื่นๆ

รวม

12,566,937.5 823,476.99 1,096,226.81 116,563.43 983,367.89 806.63 3,020,441.74

3.2) การใช้ที่ดิน
การใชที่ดินจําแนกประเภทการใชที่ดินออกเป็น 5 ประเภท คือ พื้นที่เกษตรกรรมปุาไม
แหล งน้ํ า ที่อ ยู อ าศั ย และพื้ น ที่ อื่ น ๆ สั ดส ว นของประเภทการใชที่ ดิ น พบวา พื้น ที่ ปุ าไม มีสั ด ส ว นมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็น พื้นที่เกษตรกรรม โดยพื้นที่ปุาสวนใหญอยูบริเวณพื้นที่ตนน้ําพื้นที่เกษตรกรรมจะอยูบริเวณ
ริมสองฝั่งแมน้ําโดยมีการใชที่ดินเพื่อเป็นที่อยูอาศัยพื้นที่อื่นๆ และพื้นที่แหลงน้ํารองลงมาตามลําดับ
ตาราง : ประเภทการใช้ที่ดิน
ประเภทการใช้ที่ดิน
เกษตรกรรม
ปุาไม
แหลงน้ํา
ที่อยูอาศัย
อื่นๆ
รวม

จานวน (ไร่)
2,770,490.47
9,049,316.45
124,883.37
422,880.91
199,366.29
12,566,937.50

ร้อยละ
22.05
72.01
0.99
3.37
1.59
100.00

ที่มา : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดเชียงใหม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4) ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้า
จังหวัดเชียงใหม แบงตามความหลากหลายของระบบนิเวศ 5 ดาน ไดแก
(1) ระบบนิเวศป่าไม้ มีความหมายเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ คือ แหลงรวม
ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวแที่มาอาศัยอยูรวมกันและกอใหเกิดความสัมพันธแตอสิ่งมีชีวิตดวยกันเองในหลายรูปแบบ
มีการสงผานพลังงานระหวางระบบหรือภายในระบบ เชน ผืนปุาดอยอินทนนทแ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ทั้งชนิดพันธุแพืชและสัตวแ
(2) ระบบนิเวศภูเขา เชน ดอยอินทนนทแ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยสุเทพ เป็นตน
(3) ระบบนิเวศแหล่งน้า เชน ระบบลุมน้ําปิง
(4) ระบบนิเวศเกษตรเชน โครงการพัฒนาเกษตรบนที่สูง ตามแนวพระราชดําริ และ
(5) ระบบนิเวศลุ่มน้าที่สูง เป็นการจัดการพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ํา เชน พื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A 1B
เป็นตน สวนพื้นที่ชุมน้ําของจังหวัดเชียงใหม ไดแก แมน้ําปิงและแมน้ําสาขา

5) ทรัพยากรน้า
5.1) สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้าผิวดิน
จังหวัดเชียงใหมมีลุมน้ําหลักในพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 3 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําปิงตอนบน
ลุมน้ําโขงสวนที่ 1 และกก ลุมน้ําสาละวินและยวม โดยลุมน้ําปิงตอนบนมีพื้นที่รับน้ําฝนมากที่สุดในจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งมีเขื่อนภูมิพลเป็นเขตแบงลุมน้ําปิงตอนบนและลุมน้ําปิงตอนลาง ลําน้ําธรรมชาติสวนใหญมีตนน้ํา
มาจากภูเขาตางๆ แมน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม ไดแก
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(1) แมน้ําปิง เป็นแมน้ําสายหลัก มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร มีตนน้ํามาจาก
ดอยถวยในอําเภอเชียงดาว ไหลผานอําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง อําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอเมือง
เชียงใหม (ความจุ 440 ลบ.ม./วิน าที ) อํา เภอสารภี อํา เภอหางดง อํา เภอสัน ปุา ตอง อํา เภอจอมทอง
อําเภอฮอด และอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ผานจังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร และ
ไหลมารวมกับแมน้ํานานที่ตําบลปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรคแ เป็นแมน้ําเจาพระยา
(2) แมน้ําแตง มีความยาว 135 กิโลเมตร ตนน้ํามาจากดอยบุกปุาแฝกขุนแมแตง
ในเขตอําเภอเวียงแหง ผานอําเภอแมแตง ไหลลงสูแมน้ําปิงฝั่งขวา ที่ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ความจุของลําน้ํา 300 ลบ.ม./วินาที
(3) แม น้ํ าแมงัด มีความยาว 70 กิโ ลเมตร มีต นน้ํามาจากภูเขาทางทิศเหนือของ
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ไหลผานตําบลเวียง ตําบลน้ําแพร ตําบลแมแวน ตําบลแมปั๋ง ตําบลโหลงขอด
แลวไหลลงสูแมน้ําปิงฝั่งซาย ที่บานชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
(4) แมน้ําแมกวง มีความยาว 105 กิโลเมตร มีตนน้ําจากดอยผีปันน้ํา ไหลผานอําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพงอําเภอเมืองเชียงใหม และอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และ
ไหลผานจังหวัดลําพูน อําเภอบานธิ อําเภอเมืองลําพูน ลงสูแมน้ําปิงฝั่งซายที่อําเภอปุาซาง
(5) แมน้ําแมริม มีความยาว 49 กิโลเมตร ตนน้ําเกิดจากปุาแป อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ไหลผานอําเภอแมริม ลงสูแมน้ําปิงฝั่งขวาที่ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
(6) แม น้ํ า แม ข าน มี ค วามยาว 107 กิ โ ลเมตร ต น น้ํ า เกิ ด จากดอยแม ต ะละกั บ
ดอยแมแดดนอย อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ไหลผานอําเภอแมวาง ลงสูแมน้ําปิงฝั่งขวาที่ตําบลทาวังพราว
อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม
(7) แมน้ํากลาง มีความยาว 45 กิโลเมตร ต นน้ําเกิดจากเทือกเขาดอยอินทนนทแดาน
ตะวันออกไหลผานอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ลงสูแมน้ําปิงฝั่งขวา
(8) แมน้ํ าแมแจม มีความยาว 170 กิโลเมตร ตนน้ําเกิดจากภูเขาทิศเหนือของชอง
ปางเกี๊ยะ อําเภอแมแจ ม ผ านตัวอําเภอแมแจม และอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไหลลงสู แมน้ําปิงฝั่ งขวา
ที่บานสบแจม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
(9) แมน้ําแมหาด มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาในเขต
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ไหลลงสูแมน้ําปิงฝั่งซายที่อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
(10) แมน้ําแมตื่น มีความยาว 150 กิโลเมตร ตนน้ําเกิดจากชองเขาระหวางอําเภออมกเอย
จังหวัดเชียงใหม ไหลผานอําเภออมกเอย แลวไหลลงสูแมน้ําปิงฝั่งขวาในเขตจังหวัดตาก
(11) แมน้ํากก มีความยาว 180 กิโลเมตร ตนน้ําจากภูเขาทางทิศใตของเมืองเชียงตุง
ประเทศพมา ไหลผานเมืองกก เมืองสาตะในพมา ผานอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผานอําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย แลวไหลลงสูแมน้ําโขงที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(12) แมน้ํ าฝาง มีความยาว 70 กิโ ลเมตร ตนน้ําเกิดจากดอยหั ว โท บนถนนสาย
เชียงใหม - ฝาง เขตอําเภอไชยปราการ ไหลขึ้นทางทิศเหนือ ผานอําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม แลวไหลลงสูแมน้ํากกฝั่งขวา
เนื่องจากการบริหารจัดการน้ํา ในลุมน้ําปิงตอนบน ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา
สาขา มีความเดนชัดจึงมีการแบงเป็นลุมน้ําสาขาออกเป็น 12 ลุมน้ําสาขา และลําน้ําแมปิงตอนบน สามารถ
แบงเป็น 3 ลุมน้ําสาขา รวมเป็น 15 ลุมน้ําสาขา ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย
สําหรับลุมน้ําโขงสวนที่ 1 และกก มีลุมน้ําสาขาน้ําฝาง จํานวน 1 ลุมน้ําสาขา
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โดยสรุปการแบงเป็นลุมน้ําสาขาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีจํานวน 13 ลุมน้ํา
สาขา ไดแก ลุมน้ําสาขาแมแตง ลุมน้ําสาขาแมงัด ลุมน้ําสาขาแมกวง ลุมน้ําสาขาแมริม ลุมน้ําสาขาแมขาน
ลุมน้ําสาขาแมแจม ลุมน้ําสาขาแมหาด ลุมน้ําสาขาแมทา ลุมน้ําสาขาแมตื่น ลุมน้ําสาขาแมปิงสวนที่ 1 ลุมน้ํา
สาขาแมปิงสวนที่ 2 ลุมน้ําสาขาแมปิงสวนที่ 3 และลุมน้ําสาขาน้ําฝาง ในสวนของลุมน้ํายวมมีลําหวยสาขาเป็น
ตนน้ําของลําน้ํายวมไหลลงสูลําน้ําเมยและแมน้ําสาละวิน มีพื้นที่ลุมน้ําบางสวนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
5.2) ระบบชลประทาน
จังหวัดเชียงใหมมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําจํานวนมากทั้งโครงการขนาดใหญ โครงการ
ขนาดกลาง โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟูา ซึ่งโครงการเหลานี้อยูภายใตความรับผิดชอบของ
หนวยงานตางๆ ไดแก กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมเจาทา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งองคแกรภาคเอกชนโดยสามารถจําแนกได ดังนี้
(1) โครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วย 3 โครงการ ไดแก
- โครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาแม แ ตง ตั้ ง อยู ตํ า บลแม แ ตง อํ า เภอแม แ ตง
ประเภทฝายระดั บ น้ํ า สู ง สุ ด +394.500 ม.(รกท.) ระดั บ เก็ บ กั ก +347.000 ม.(รกท.) พื้ น ที่ โ ครงการ
174,238 ไร พื้นที่ชลประทาน 148,102 ไร มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาพื้นที่ฝั่งขวาของล้ําน้ํา แมปิงภายใน
เขตจังหวัดเชียงใหมใหมีการชลประทานเพียงพอแกการทํานาและปลูกพืชอื่นๆ ในฤดูแลง
- โครงการเขื่อนแมงัดสมบูรณแช ล ตั้งอยู ตําบลชอแล อําเภอแมแตง ประเภท
อางเก็บน้ํ า ความจุของอางที่ร ะดับน้ํ าสูงสุด 325 ลานลูกบาศกแเมตร ระดับต่ําสุ ด 10 ลานลูกบาศกแเมตร
ระดับ น้ํ า เก็บกักได 265 ล านลู กบาศกแเมตร ปริม าณน้ําฝนเฉลี่ ยทั้งปีในพื้นที่รับน้ําฝนเหนืออาง 1,300
มิลลิเมตร พื้นที่ชลประทาน 30,000 ไร มีวัตถุประสงคแเพื่อเก็บกักน้ําสําหรับชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกฝั่งซาย
ลุมน้ําปิง
- โครงการส งน้ําและบํารุงรักษาแมกวง ตั้งอยูบริเวณตําบลลวงเหนือ อําเภอ
ดอยสะเก็ด ความจุของอางที่ระดับน้ําสูงสุด 295 ลานลูกบาศกแเมตร ระดับต่ําสุด 14 ล านลูกบาศกแเมตร
ระดับ น้ํ าเก็บ กักได 263 ล านลู กบาศกแเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ ยทั้งปี ในพื้นที่รับน้ําฝนเหนืออาง 1,200
มิลลิเมตร พื้นที่โครงการ 175,000 ไร พื้นที่ชลประทาน 156,440 ไร มีวัตถุประสงคแเพื่อการชลประทาน
ปูองกันอุทกภัยการประมง การประปาและอุปโภคบริโภค
(2) โครงการขนาดกลาง จานวน 31 แห่ง อาทิ อุทยานแห งชาติดอยอินทนนทแ
ฝายแมสาว ฝายพญาคํา อางเก็บน้ําหวยแกว อางเก็บน้ําหวยหยวก ฝายแมสาว อางเก็บน้ําบานแมตะไคร เป็นตน
(3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก
โครงการชลประทานขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 311 แหง
พื้นที่ 410,178 ไรประกอบดวย โครงการที่มีระบบจํานวน 80,850 ไร และโครงการที่ไมมีระบบ 329,328 ไร
(4) โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการชลประทานในพระราชดําริที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีจํานวน
รวมทั้งสิ้น 322 แหง ประกอบดวย อางเก็บน้ํา 73 แหง ฝายทดน้ํา 155 แหง และอาคารอื่นๆ 104 แหง
ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559
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6) ทรัพยากรน้าบาดาล
พื้นที่สวนใหญของจังหวัดเชียงใหม เป็นพื้นที่ภูเขารองรับดวยหนวยหินใหน้ําที่เป็นหินแข็ง
ประมาณรอยละ 85 ของพื้นที่ หนวยหินใหน้ําที่เป็นหินรวนที่เป็นแหลงน้ําบาดาลที่สําคัญ คือ หนวยตะกอน
น้ําพาและหนวยตะกอนตะพักน้ํา ซึ่งแผกระจายตัวตามลํ าน้ําและพื้นที่ราบตลอดจนพื้นที่คอนขางสูง บริเวณ
สองฝากฝั่งของแมน้ําปิงและแมน้ําสาขา ปริมาณการใหน้ําของหนวยตะกอนน้ําพา อยูในเกณฑแมากกวา 20
ลบ.ม./ชม. หนวยตะกอนตะพักน้ําอยูในเกณฑแ 10-20 และ 2-10 ลบ.ม./ชม. สําหรับหนวยหินใหน้ําที่เป็น
หินแข็งที่เป็นแหลงน้ําบาดาลที่สําคัญ คือ หนวยหินปูน ซึ่งมีปริมาณการใหน้ําในเกณฑแ 10-20 และ 2-10
ลบ.ม./ชม.
สําหรับคุณภาพน้ําบาดาล สวนใหญอยูในเกณฑแดี มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได ความกระดาง
เหล็กและฟลูออไรดแอยูในเกณฑแมาตรฐาน คาที่ไดโดยทั่วไปต่ํากวา 500, 200, 0.5 และ 1.0 มก./ล. ตามลําดับ
แตวาพื้นที่ที่รองรับหนวยหินปูนจะมีปริมาณความกระดางคอนขางสูง และในหลายพื้นที่มีปริมาณเหล็กสูงเกิน
กวามาตรฐานมาก ความลึกสําหรับการเจาะน้ําบาดาลโดยทั่วไปสําหรับหนวยหินใหน้ําที่เป็นหินแข็ง อยูในชวง
30 - 80 เมตร และหนวยหินใหน้ําที่เป็นหินรวน อยูในชวง 10 - 80 เมตร ยกเวน บริเวณพื้นที่อําเภอสันปุาตอง
จอมทอง แมวาง ซึ่งลึกมากกวา 120 เมตร (กรมทรัพยากรธรณี : 2543)

4.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพแหล่งน้า
ลุ่มน้าปิงตอนบน
(1) แม่น้าปิง (ตอนบน) เริ่มตั้งแตพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลที่อําเภอดอยเตาจังหวัดเชียงใหม
ขึ้น ไปจนถึงพื้น ที่ต น น้ํ าในอําเภอเชีย งดาว อําเภอเวียงแหง จัง หวัดเชีย งใหม ครอบคลุ มพื้นที่ของจังหวั ด
เชียงใหมและจังหวัดลําพูน กําหนดเป็นแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําตั้งแตบริเวณ
สะพานหนาศูนยแอุทกวิทยากองหินบานกองหิน ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ถึงสะพานชอแล
บ า นช อ แล ตํ า บลช อ แล อํ า เภอแม แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ผ ลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า โดยรวมระหว า ง
เดือนกุมภาพันธแ 2561 พบวา คุณภาพนาแมน้ําปิง (ตอนบน) โดยรวมอยูในเกณฑแพอใช (WQI=69)
(2) แม่น้ากวง เป็น ลําน้ําสาขาของแมน้ําปิงตอนบนมีตนกําเนิดจากเทือกเขาที่อยูในเขต
อํ า เภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม แม น้ํ า นี้ ไ หลผ า นอํ า เภอดอยสะเก็ ด อํ า เภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม
อําเภอเมือง และอําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน และมาบรรจบกับแมน้ําปิงที่บริเวณหมูบานสบทา อําเภอปุาซาง
กําหนดเป็นแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําตั้งแตบริเวณสะพานบานแมหวาน
ตํา บลปุ า เมี่ ย งอํา เภอดอยสะเก็ ด จั ง หวัด เชีย งใหม ถึง บริ เวณหน า ฝายทดน้ํ า และระบายทรายแม น้ํา กวง
2 สะพานปุาซาง (ฝายสบทา) ตําบลปุาซาง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวม
ระหวางเดือนกุมภาพันธแ 2561 พบวา คุณภาพน้ําแมน้ํากวงโดยรวมอยูในเกณฑแพอใช (WQI=62)
(3) แม่น้าลี้ เป็นลําน้ําสาขาของแมน้ําปิงตอนบนมีตนกําเนิดจากดอยขุนกวง ซึ่งเป็นเทือกเขา
ที่อยูในเขตอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน แมน้ํานี้จะมีทิศทางไหลขึ้นไปทางตอนเหนือ และไหลลงสูแมน้ําปิงที่บริเวณ
หมูบานวังสะแกง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน กําหนดเป็นแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ตั้งแตบริเวณสะพานบานตนผึ้ง ตําบลหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ถึงสะพานบานใหมศิวิไล
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวมระหวางเดือนกุมภาพันธแ 2561 พบวา
คุณภาพน้ําแมน้ําลี้โดยรวมอยูในเกณฑแดี (WQI=84)
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ลุ่มน้ากก
(1) แม่น้ากก มีตนกําเนิดจากประเทศพมาไหลผานอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมจัน
อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย อําเภอพญาเม็งราย และไหลลงแมน้ําโขงที่ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เป็ น เส น ทางน้ํ าสายสํ าคัญที่กอให เ กิดชุมชนและศิล ปวัฒ นธรรมสองฝั่ ง แมน้ํามากมาย เนื่องจากแมน้ํากก
มีความอุดมสมบูรณแของพันธุแปลานานาชนิดและเป็นเสนเลือดที่ใชห ลอเลี้ยงพื้นที่เกษตร กําหนดเป็นแหลงน้ํา
ผิวดินประเภทที่ 2 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณสะพานแมน้ํากก ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสะพานแมฟูาหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
โดยรวมระหวางเดือนกุมภาพันธแ 2561 พบวา คุณภาพน้ําแมน้ํากกโดยรวมอยูในเกณฑแดี (WQI=82)
จากการติดตาม ตรวจสอบ และเฝูาระวังคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน ของสํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 1 (เชีย งใหม) ประจํ าปี งบประมาณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตั้งอยูในลุ มน้ําปิงตอนบน
สามารถสรุปบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ําผิวดินที่สําคัญ สาเหตุและขอเสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพน้ําได
ดังนี้
ตาราง : แสดงการตรวจวัดคุณภาพน้า
แหล่งน้า

จานวน จังหวัด
เกณฑ์
ดัชนีบ่งชี้
สถานี
คุณภาพน้า
1. แมน้ําปิง(ตอนบน)
5
เชียงใหม
พอใช - แอมโมเนีย (NH3)
2. แมน้ํากวง
2
เชียงใหม
พอใช - แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรแม-ทั้งหมด (TCB)
- ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียแ (BOD)
5
ลําพูน
- ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
- แอมโมเนีย (NH3)
3. แมน้ําลี้
4
ลําพูน
ดี
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรแม-ทั้งหมด (TCB)
4. แมน้ํากก
4
เชียงราย
ดี
- แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรแม-ทั้งหมด (TCB)
- แบคทีเรียกลุมฟีคัลโคลิฟอรแม(FCB)
- ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียแ (BOD)
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม) ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธแ 2561

หมายเหตุ : ดัชนีคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality Index, WQI) คํานวณจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา
(Dissolved Oxygen, DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรียแ (Biochemical Oxygen Demand ,BOD) คาการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรแมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria, TCB) การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุม ฟีคอลโคลิฟอรแม
(Fecal Coliform Bacteria, FCB) และปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําผิวดินที่วัดไดกับเกณฑแ
มาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน

2) ระบบบาบัดน้าเสีย
สถานการณแน้ําที่มีสภาพเสื่อมโทรมของจังหวัดเชียงใหม สวนใหญอยูในพื้นที่ชุมชนหนาแนน
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชีย งใหม เชน ลํ าน้ําแมขา ซึ่งเป็นแหลงรั บน้ําทิ้งจากชุมชน เชน ครัว เรือน
ตลาด/รานคา โรงแรม สถานที่ราชการ เป็นตน ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม มีระบบบําบัดน้ําเสียรวม จํานวน
1 แหง เป็นชนิดแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลปุาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม
โดยนําน้ําเสียจากลําน้ําแมขาไปบําบัด ณ บอบําบัดที่ตําบลปุาแดด และสามารถรับน้ําเสียไดในอัตราวันละ
55,000 ลูกบาศกแเมตรตอวัน ระบบรวมรวมน้ําเสียเป็นชนิด ระบบทอรวม (Combined System) มีจํานวน
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บอดักน้ําเสีย ทั้งหมด 25 แหง มีสถานีสูบน้ํา เสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย 9 แหง และสถานีสูบน้ําเสียในพื้นที่
ระบบบําบัด 1 แหง ครอบคลุมพื้นที่บริการของระบบบําบัดน้ําเสียประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร อยางไรก็ตาม
ลําพังเทศบาลนครเชียงใหม จะมีระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาว ก็ไมไดหมายความวาจะขจัดปัญหาของน้ําเสีย
ในลําน้ําแมขาไดเสียทีเดียว เพราะน้ําเสียที่เกิดขึ้นมาจากหลายพื้นที่ อปท. และแตละพื้นที่ก็ยังไมมีแนวทางใน
การบําบัดน้ําเสียในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอยางจริงจัง
ดานการจัดการน้ําเสีย จังหวัดเชียงใหมมีระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของ
เทศบาลนครเชียงใหม โดยมีพื้นที่ เขตการปกครอง 40 ตารางกิโ ลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎรแ
152,212 คน ไม ร วมประชากรแฝงและนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ค าดว า ไม ต่ํ า กว า 200,000 คน ในแต ล ะวั น
ระบบบําบัดน้ําเสี ย เทศบาลนครเชียงใหม สรางเสร็จเมื่อปี 2540 วงเงินกอสราง 490,544,480 บาท
โดยแหลงงบประมาณจากกรมโยธาธิการ ระบบบําบัดน้ําเสียตั้งอยูบริเวณ บานทาใหมอิ ตําบลปุาแดด อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ 100 ไร เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) มีความสามารถ
รองรับน้ําเสียไดสูงสุด 55,000 ลูกบาศกแเมตรตอวัน ปัจจุบันมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบประมาณ 25,000
ลูกบาศกแเมตรตอวัน หลังจากผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวน้ําที่ผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําจะถูกปลอยลงสู
แหลงน้ําสาธารณะ ซึ่งจากผลการดําเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครเชียงใหม พบวา ทั้งระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย โดยในภาพรวม
สามารถทํางานไดตามปกติ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง พบวา มีคาอยูในเกณฑแมาตรฐานน้ําทิ้ง

รูปแสดงตําแหนงสถานีสูบน้ําเสีย

บอบําบัดน้ําเสีย
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3) คุณภาพอากาศและการเกิดไฟป่า
3.1) คุณภาพอากาศ
จังหวัดเชียงใหมมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแองกระทะ ชุมชนสวนใหญตั้งอยูบนที่ราบ
ลุมแมน้ํา ซึ่งมีภูเขาสูงลอมรอบ ทําใหเป็นอุปสรรคตอการกระจายตัวของมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้น อีกทั้ง
ในชวงฤดูแลง คือชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี เชียงใหมจะไดรับอิทธิพ ลจากอากาศหนาวเย็น
จากประเทศจีนแผเขามาปกคลุม ทําใหมลพิษในอากาศไมสามารถระบายออกไปได
การตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ จํานวน 2 สถานี คือ บริเวณ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และศาลากลางจังหวัดเชียงใหมและสถานีชั่วคราว (รถโมบาย) 2 สถานี ณ ตําหนัก
ภูพิงคแราชนิเวศนแ และตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม พบวา ในปี 2561 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑแมาตรฐาน
คือ มีคาฝุุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (Particulate Matter less than 10micron : PM10) มากกวา
ปี 2560 ในชวงเวลาเดียวกัน อยูจํานวน 6 วัน โดยมีจํานวนที่เกินคามาตรฐาน 10 วัน โดยปริมาณฝุุนขนาดเล็ก
ที่มีอนุ ภ าคเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) คาสู งสุ ด 155 ไมโครกรัม/ลู กบาศกแเมตร (เพิ่มขึ้นจากปี 2560
ซึ่งมีคาสูงสุด 153 ไมโครกรัม/ลูกบาศกแเมตร) อยู จํานวน 0.02 ไมโครกรัม/ลูกบาศกแเมตร
ตาราง : ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561

ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน
จํานวนวัน
25 วัน
ปริมาณสูงสุด
212 (22 มี.ค. 56)
จํานวนวัน
20 วัน
ปริมาณสูงสุด
282 (22 มี.ค. 57)
จํานวนวัน
17 วัน
ปริมาณสูงสุด
299 (17 มี.ค. 58)
จํานวนวัน
14 วัน
ปริมาณสูงสุด
192 (26 มี.ค. 59)
จํานวนวัน
4 วัน
ปริมาณสูงสุด
153 (24 มี.ค. 60)
จํานวนวัน
10 วัน
ปริมาณสูงสุด
155 (30 มี.ค. 61)

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

ซึ่งการเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ (Ambient air Quality) คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได ถือวาเป็นตัวแทนของคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่มีสารมลพิษ ที่ทําการเฝูาระวัง 5 ชนิด ดวยกัน ไดแก ก฿าซซัลเฟอรแไดออกไซดแก฿าซไนโตรเจนไดออกไซดแ
ก฿าซคารแบอนมอนอกไซดแก฿าซโอโซนและฝุุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน
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3.2) การเกิดไฟป่า
การประเมินพื้นที่เผาไหม ดวยขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT- 8 ที่บันทึกขอมูล
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม พบวา พื้นที่เผาไหมปี 2561 มีจํานวน
1,040,909 ไร คิดเป็นรอยละ 7.56 ของพื้นที่ แตหากเทียบกับปี 2560 ที่ผานมา พบวา มีจํานวนการ
เผาไหมเพิ่มขึ้น 230,176 ไร หรือเพิ่มขึ้นจํานวน รอยละ 28.40
ตาราง : การเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้ระหว่างปี 2559 - 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561

พื้นที่จังหวัด

พื้นที่เผาไหม้
(ไร่)

ร้อยละ

พื้นที่เผาไหม้
(ไร่)

ร้อยละ

พื้นที่เผาไหม้
(ไร่)

ความแตกต่าง
ปี 2560-2561
พื้นที่เผาไหม้
ร้อยละ
ร้อยละ
(ไร่)

13,775,691

1,413,909

10.26

810,733

5.89

1,040,909

7.56

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

230,176

28.40

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

การประเมินพื้นที่การเกิดจุดความรอน ดวยขอมูลจาก GISTDA ที่บันทึกขอมูลระหวาง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม พบวา พื้นที่เผาไหมมากที่สุด คือ ปุาสงวน
แหงชาติ 295 จุด รองลงมาคือ ปุาอนุรักษแ 285 จุด ตามลําดับ มีการลดลงของจํานวนจุด ความรอนจากปี
2560 ที่ผานมาของปุาสงวนแหงชาติ 343 จุด และปุาอนุรักษแ 385 จุด
จานวนจุดความ
ร้อน (จุด)

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

จุดความร้อนสะสมจาแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2560 และ 2561 จังหวัดเชียงใหม่
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม)
904

343 295
29

19

เขต สปก.

ที่มา : ขอมูลจาก GISTDA

71

385

285

33

ชุมชนและอื่นๆ ปุาสงวนแหงชาติ

650

ปี 2560
ปี 2561

28
ปุาอนุรักษแ

13

พื้นที่เกษตร

48

5

พื้นที่ริมทางหลวง

รวม
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การประเมินพื้น ที่การเกิดจุ ดความรอน ดว ยขอมูล จาก GISTDA ที่บันทึกขอมูลระหวางวันที่
1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม พบวา อําเภอที่มีพื้นที่เผาไหมมากที่สุด คือ อําเภอ
แมแจม 137 จุด รองลงมาคือ อําเภอเชียงดาว 113 จุด และอําเภอฮอด 106 จุด ตามลําดับ
จุดความร้อนสะสม 25 อาเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 และ 2561
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม)

จานวนจุดความร้อน
(จุด)

160

จุดความร้อนปี 60 รวม 904 จุด
จุดความร้อนปี 61 รวม 650 จุด

137

140
113

120

ปี 2560
ปี 2561

111

100
80

65

56
4241

40

2925
810

36

46
31

45

19
17
111310 10

26
10

51

30
29
2121 23
17
1513
14
118 1215 6 10
87
5
1
00

กัลยาณิ…
จอมทอง
เชียงดาว
ไชย…
ดอยเตา
ดอย…
ดอยหลอ
ฝาง
พราว
เมือง…
แมแจม
แมแตง
แมริม
แมวาง
แมออน
แมอาย
เวียงแหง
สะเมิง
สารภี
สันกําแพง
สันทราย
สันปุาตอง
หางดง
อมกเอย
ฮอด

0

7981

69

60

20

106

อาเภอ

ที่มา : ขอมูลจาก GISTDA

4) คุณภาพเสียง
ปัญหามลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญอยางหนึ่งในปัจจุบันซึ่งสงผลกระทบตอ
ประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะที่อาศัยอยูในเขตชุมชนหนาแนนในเมืองใหญกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดเสียง
รบกวน เชน เสียงจากเครื่องยนตแจากยานพาหนะที่วิ่งบนทองถนนเสียงเครื่องจักรจากสถานประกอบการและ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง การกอสรางอาคารและสาธารณูปโภคตางๆ เหลานี้ ลวนเป็นตนเหตุที่ทุกคน
รับทราบและประสบพบเห็นตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามสถานการณแปัญหามลพิษทางเสียง จึงเป็นเรื่อง
ที่สําคัญและเป็นหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการที่จะปูองกันแกไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบที่มีตอสุขภาพ
อนามัยและการดํารงชีวิตของประชาชน โดยปัญหาดานการจัดการคุณภาพเสียงเกินคามาตรฐานที่กําหนด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม พบวามีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ระดับเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558 เดือนมกราคม - ธันวาคม
ตาราง : ระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ทั่วไป
จังหวัด
เชียงใหม

สถานี
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม

ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA)
24 ชั่วโมง
ต่ําสุด
สูงสุด
51.6

67.4

% >70
0

จํานวนวัน
วันตรวจ

วัน >70

366

0
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ตาราง : ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมหรือใกล้ถนน
จังหวัด

สถานี

ระดับเสียงเฉลี่ย (dBA)
24 ชั่วโมง
ต่ําสุด
สูงสุด

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
อําเภอเมืองเชียงใหม

เชียงใหม

60.0

74.9

% >70
2

จํานวนวัน
วันตรวจ

วัน>70

366

9

หมายเหตุ : 1. มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกําหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงจะตองไมเกิน70 เดซิเบลเอ
2. ตรวจวัดตอเนื่องตลอดทั้งปี

5) สถานการณ์ขยะ
จากรายงานสถานการณแคุณภาพสิ่งแวดลอมประจําปี 2558 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
พบวา จังหวัดเชียงใหมมีปริ มาณขยะมูลฝอยตกคาง 22,258.53 ตัน โดยองคแกรปกครองส วนทองถิ่น
ที่มีปริมาณขยะมากที่สุดคือเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในดานการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
มีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนการกอสรางระบบกํา จัดขยะมูลฝอยจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 แหง ปริม าณขยะที่ถูกกําจัดแบบถูกวิธีจํานวน 628 ตัน/วัน
ปัญหามลพิษเกี่ยวกับขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญของหลายๆ พื้นที่
ในประเทศ เนื่องจากประชากรมีมากขึ้น ทําใหมีการทํากิจกรรมมากขึ้นมีการอุปโภคบริโภคมากขึ้น จึงทําให
มีของเสียเพิ่มมากขึ้นดวย ถึงแมวาในปัจจุบันมีหลายหนวยงานราชการ รวมทั้งประชาชนไดใหความสนใจ
ในเรื่องนี้มากขึ้น แตก็ยังมีปัญหาการกําจัดขยะที่ไมถูกหลักสุขลักษณะอยูมาก เชน การเทกองในที่โลง การเผา
ที่ไมถูกตองและขาดการคัดแยกขยะ หากยังไมมีการดําเนินการแกไขจะสงผลกระทบอื่น ๆ ตามมา เชน ปัญหา
มลพิษทางน้ํ า ดิน อากาศ การส งกลิ่น เหม็น ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย และปัญหาการทําลายทัศนียภาพ
ที่สวยงาม ฯลฯ
กรณีปัญหาขยะของเทศบาลนครเชียงใหมเกิดจากทางเทศบาลไมสามารถจัดหาที่ดินสําหรับ
กําจัดขยะแหงใหมได เนื่องจากสถานที่ทิ้งขยะเดิมซึ่งตั้งอยูที่ บานเกษตรใหม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม นั้น มีความสามารถรองรับขยะไดเพียงปี พ.ศ. 2541 เทานั้น ดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม
จึงตองเรงจัดหาพื้นที่ใหมกอนที่ปัญหาขยะลนเมืองจะทวี ความรุนแรงมากขึ้นแตอยางไรก็ดี ผลการดําเนินงาน
ในการจัดการขยะมูลฝอยตกคางอยางถูกตองตามหลักวิชาการของทั้งองคแปกครองสวนทองถิ่นและของภาคเอกชน
ที่ดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2561 สามารถจัดการขยะมูลฝอยตกคาง โดยวิธีการ
ฝังกลบไปแลว จํานวน 21,066.93 ตัน คิดเป็นรอยละ94.65 โดยขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกคางเหลืออยู จํานวน1,191.60 ตัน คิดเป็นรอยละ 5.35
ตาราง : ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
(1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2561)
ปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้าง
ปี 2558 *(ตัน)

1 ตุลาคม 2558 31 มีนาคม 2561
จัดการได้แล้ว (ตัน)

22,258.53

21,066.93

%

วิธีการ
จัดการ

ดาเนินการโดย 31 มีนาคม 2561
อปท. เอกชน
เหลืออยู่ (ตัน)

94.65%

ฝังกลบ

38

53

1,191.60

%
5.35%
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ปัญหาด้านการจัดการขยะ
(๑) การคัดแยกขยะที่ตนทางโดยเฉพาะในครัวเรือนมีปริมาณนอย
(๒) สถานที่กอสรางระบบกําจัดขยะหายากและถูกตอตาน ทําใหไมสามารถเดินระบบได
อยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ภาคอุตสาหกรรมยังใชวัสดุที่ไมเป็นมิตรสิ่งแวดลอมมาทําผลิตภัณฑแเครื่องใช
(๔) หนวยงานราชการ อปท. ไมนําระบบ 7R มาใชอยางจริงจัง
(๕) ประชาชนขาดจิตสํานึกสาธารณะ
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม หนวยงานที่รับผิดชอบยังไมสามารถดําเนินการ
จัดหาสถานที่และกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยไดครบถวนสมบูรณแ ดังจะเห็นไดจากการแบงพื้นที่ (โซน)
การกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 3 พื้นที่ ไดแก โซนเหนือที่อําเภอฝาง อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเวียงฝาง ซึ่งสามารถดําเนินโครงการไดแลว สว นโซนกลางที่อําเภอดอยสะเก็ด อยูในความ
รับ ผิ ดชอบขององคแการบริ ห ารส ว นจั งหวัดเชียงใหม และโซนใตที่อําเภอดอยหล อ อยูในความรับผิ ดชอบ
ขององคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งขยะโซนใตอยูระหวางการเตรียมโครงการฯ และเอกสารหลักฐาน
เพื่อบรรจุในแผนเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดอยางไรก็ตามการกําจัดขยะของหนวยงานที่
รับผิดชอบสวนใหญวาจางเอกชนนําไปกําจัด ณ แหลงกําจัดขยะของเอกชน ที่อําเภอดอยเตา คือ ระบบฝังกลบ
เป็นหลัก
ตาราง : ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)
ปริมาณ
ขยะ
มูลฝอย
ที่เกิดขึ้น
ปี 2561
(ตัน/วัน)

1,750.09

กาจัด
ถูกต้อง
ได้
(ตัน/วัน)

%

วิธีการ
กาจัด
แบบ
ถูกต้อง

89.41

ฝังกลบ

76

การจัดการ
ขยะ
ตนทาง

ดาเนินการโดย

อปท.

1,564.76

เอกชน

วิธีการ/
ปริมาณ
กิจกรรม
ขยะ
การนา
มูลฝอยที่
กลับมา
ได้รับการ
ใช้
จัดการ(ตัน/
ประโยชน์
วัน)

56

นากลับ
มาใช้
ประโยชน์
(ตัน/วัน)

111.13

%

6.35

1,675.89

%

1 ต.ค.60 31 มี.ค. 61
= 182 วัน
ปริมาณขยะมูล
ฝอย
ที่ได้รับการ
จัดการ (ตัน)

95.76

305,011.98

ปัญหาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
(๑) การบริหารจัดการระบบไมไดเต็ม 100%
(๒) ขาดการวางแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลที่ดี
(๓) ขาดการประชาสัมพันธแและเปิดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
ของเสียอันตราย
จังหวัดเชียงใหม เป็นศูนยแกลางทางเศรษฐกิจ และสังคมของภาคเหนือ และในอนาคตจะยิ่งมี
บทบาทที่สําคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นศูนยแกลางการพัฒนาเศรษฐกิ จของอนุภาคลุมน้ําโขงการขยายตัว ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม จะทําใหมีการเพิ่มประชากรที่รวดเร็วขึ้นทั้งประชากรในพื้นที่ และประชากรที่
เขามาใชพื้นที่ชั่วคราว ดังนั้นปริมาณการผลิตของเสียอันตรายในอนาคตจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น พิจารณาจากขอมูล

95
ที่ไดจากการสํารวจและการคาดประมาณปริมาณของเสียในจังหวัดเชียงใหม ในปี พ.ศ. 2542 จะเห็นไดวา
ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณไมสูงมากนัก โดยของเสียอันตรายที่มีปริมาณมากๆ เชน น้ํามันที่ใช
สําหรับเครื่องจักร เครื่องยนตแถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนตแฯเป็นของเสียที่สามารถจัดการหรือกําจัดไดดวย
เทคนิ ควิธีก ารที่ไ มซับ ซ อนยุ งยาก แตห น ว ยงานที่เ กี่ยวข องกับ การจัดการและการกํ าจัด ของเสี ยอัน ตราย
ทั้งในเขตชุมชนเมืองและชนบท ยังไมมีการดําเนินการในการจัดการของเสียอั นตรายที่เป็นรูปธรรมทั้งยังไมมี
นโยบายและแผนการดําเนิ น งานที่ชัดเจนวาจะมีการจัดการของเสี ยอันตรายอยางไร การจัดการของเสี ย
อันตรายที่เป็นอยูมีเพียงการกําจัดเทานั้น และวิธีการกําจัดของเสียอันตรายในปัจจุบันที่ใช วิธีการกําจัดรวมกับ
ขยะทั่วไปเป็นวิธีการที่ไมเหมาะสมเป็นอยางยิ่ง เพราะมีสวนทําใหของเสียอันตรายสรางความเป็นอันตราย
แกประชาชนและสิ่งแวดลอมไดงายและรวดเร็ว ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะการกําจัดขยะทั่วไป ก็เห็นไดวาวิธีการ
ที่หนวยงานผูรั บผิดชอบไมวาจะเป็นเทศบาล สุขาภิบาล หรือองคแการบริหารส วนตําบลใชอยูก็ยังเป็นวิธีที่
ไม เ หมาะสมและไม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ จึ ง ทํ า ให เ ป็ น ที่ น า วิ ต กว า หากปริ ม าณของเสี ย อั น ตรายมี เ พิ่ ม มากขึ้ น
โดยที่ยังไมไดมีการดําเนินการกําจัดของเสียอันตรายโดยเฉพาะผลกระทบจากของเสียอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ตอ สุ ข ภาพของผู ป ฏิบั ติ ง าน ประชาชนทั่ ว ไป และสิ่ ง แวดล อ ม จะมีค วามรุ น แรงขึ้ น และจะส ง ผลกระทบ
อยางกวางขวางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สําหรับพื้นที่ที่ตองใหความสนใจเป็นลําดับแรกในเรื่องการจัดการ
ของเสี ย อัน ตราย นอกจากพื้น ที่ที่เป็ น เขตอุ ตสาหกรรมแล ว ไดแก พื้นที่ชุม ชนเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม
ทั้งนี้ เนื่องจากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ จะมีการกระจายตัวเป็นบริเวณกวา ง ทําใหการ
จัดเก็บรวบรวมทําไดยาก นอกจากนี้ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหมมีบานเรือนและสถานประกอบการจํานวนมาก
ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นจึงมีมากหลายหลายชนิด นอกจากบานพักอาศัยและสถานประกอบการแลว
ชุมชนเทศบาลนครเชียงใหมยังมีหนวยงานขนาดใหญอีกเป็นจํานวนมากซึ่งแตละหนวยงานมีการผลิตของเสีย
อันตรายเป็ นจํานวนมากในแตล ะปี และมีห ลากหลายชนิดยากที่เทศบาลนครเชียงใหมจะสามารถติดตาม
ตรวจสอบ หรือจัดการได อาทิเชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงแรม และศูนยแการคาขนาดใหญ หรือ โรงพยาบาล
เป็นตน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแผนงานโครงการและการดําเนินงานจัดการของเสียอันตรายของเทศบาลนครเชียงใหม
จะพบว า มีก ารดํ า เนิ น งานในส ว นของการจั ดเก็ บของเสี ยอั น ตรายในส ว นของการกํา จั ดของเสี ยอั น ตราย
อยูระหวางวาจางบริษัทเอกชนเก็บขนไปกําจัดและดําเนินกิจกรรมการรณรงคแใหประชาชนชวยกันแยกขยะทั่วไป
(ที่มา : มหาวิทยาเชียงใหม)

6) สิ่งแวดล้อมเมือง
"พื้นที่สีเขียว" หมายถึง พื้นที่กลางแจงและกึ่งกลางแจงที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางสวน
ปกคลุมดวยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้ํา หมายรวมถึงพื้น ที่สีเขียวในเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นที่
สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถใชประโยชนแ ประกอบดวยพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงาม
ทางภูมิทัศนแ พื้นที่อรรถประโยชนแ เชน พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่แนวกันชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันตางๆ
พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิต ไดแก พื้นที่ปุาไม พื้นที่ชุมน้ํา รวมถึงพื้นที่ชายหาด
พื้นที่ริมน้ํา พื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวเสนทางคมนาคมทางบกทางน้ํา และแนวทางสาธารณูปการตาง ๆ หรือ
พื้นที่อื่นๆ เชน พื้นที่สีเขียวที่ปลอยรกราง พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติและพื้นที่สีเขี ยวที่มีการ
ใชประโยชนแผสมผสานกัน
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พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลนครเชี ย งใหม ได จํ า แนกออกเป็ น
4 ประเภท ดังนี้
(1) พื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศนแ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.44
ตารางกิโลเมตร
(2) พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชนแ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ0.78 ตารางกิโลเมตร
(3) พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษแธรรมชาติ มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร
(4) พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวมีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 0.03 ตารางกิโลเมตร
เมื่อเทียบการใชพื้นที่สีเขียวกับจํานวนประชากรตามทะเบียนแล ว พบวา มีพื้นที่สีเขียว
3 ตารางเมตรตอคน ซึ่งนอยกวามาตรฐานที่จะตองมี 4 ตารางเมตรตอคน ทั้งนี้ยังไมรวมประชากรที่เขามาใน
เขตพื้นที่เทศบาล

7) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมมีความหมายครอบคลุมทั้งบริเวณภายในแหลงศิลปกรรมและพื้นที่
โดยรอบที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธแกัน ลักษณะของศิล ปกรรมนั้นมีลักษณะของความออนไหว ตรงขามกับ
ลักษณะแข็งแกรงของอาคารพาณิชยแสมัยใหม อาจถูกขม บุกรุก ทําลายไดงาย ถาสิ่งแวดลอมโดยรอบแหลง
ศิลปกรรมมีลักษณะที่ไมเหมาะสมแหลงศิลปกรรมนั้นก็จะสูญเสียภาพลักษณแไปแหลงศิลปกรรมอันมีคุณคา
เป็นหลักฐานเรื่องราวสําคัญในอดีต ไมวาในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ เป็นแหลงศึกษาถึงสภาพในอดีต
ไดอยางลึกซึ้งเห็นจริง สามารถใชประโยชนแท างดานทัศนศึกษาและทองเที่ยวนันทนาการได และที่สําคัญคือ
ใหความภาคภูมิใจในเอกลักษณแและความหมายของทองถิ่นหรือชนผูสืบทอดหากแตแหลงศิลปกรรมสวนใหญนั้น
มีเนื้อที่จํากัด และถูกรุกประชิดดวยกรรมสิทธิ์ที่ทํากินของราษฎรหรือการใชที่ดินในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชนแ
ทางเศรษฐกิจ หากมีการจั ดการควบคุมสิ่งแวดลอมพื้นที่เกี่ยวเนื่องโดยรอบให อยูในสภาพที่เหมาะสมและ
ปลอดมลพิษก็ถือวาพื้นที่โดยรอบนั้นสามารถทําหนาที่เป็น "แนวกันชน" (Buffer Zone) ที่จะสงเสริมคุณคา
ใหแกแหลงศิลปกรรม และยังอํานวยใหเกิดคุณภาพชีวิตแกคนที่อาศัยในบริเวณนั้น
ตามที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไดดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศทะเบียน
ขอมูลแหลงศิลปกรรม ไดจําแนกประเภทของแหลงศิลปกรรมไว 15 ประเภท คือ
(1) วัด หมายถึง ที่ที่มีสิ่งกอสรางเชิงวัฒนธรรมศาสนา หรือมีประวัติที่เกี่ยวของ
(2) อาคาร หมายถึง อาคารเดี่ยวหรืออาคารที่ตอเชื่อมกันโดยลักษณะทางสถาปัตยกรรม
หรือลักษณะทางภูมิประเทศ ซึ่งมีคุณคาอยางกวางขวางทางดานประวัติศาสตรแ ศิลปะหรือวิทยาศาสตรแ
(3) สถาน หมายถึง ผลงานของมนุษยแ หรือผลงานที่ผสมผสานกันระหวางธรรมชาติกับมนุษยแ
และพื้นที่รวมทั้งแหลงโบราณคดีซึ่งมีคุณคาอยางกวางขวางทางดานประวัติศาสตรแสุนทรียศาสตรแชาติพันธุแวิทยา
หรือมานุษยวิทยา (ศิลปากร กรม. 2532 : 69)
(4) อนุสรณแ หมายถึง จุดที่มีหลักฐานบงชี้ใหสามารถรําลึกถึงคุณงามความดีของบุคคล
(5) อนุสาวรียแ หมายถึง สิ่งกอสรางถาวรวัตถุ ที่เชิดชูบุคคล สัตวแ หรือสิ่งของที่สําคัญ
(6) ชุมชนโบราณ หมายถึง พื้นที่ที่มีหลักฐานวาเคยมีการตั้งถิ่นฐานชุมชนมากอน
(7) เมืองโบราณ หมายถึง บริเวณที่มีหลักฐานวาเคยเป็นเมืองสําคัญมากอน
(8) โบราณสถาน หมายถึง ที่ที่มีสวนของสิ่งกอสรางโบราณหลงเหลืออยู
(9) พิพิธภัณฑแ หมายถึง ที่ที่แสดงใหเกิดความรูเห็นศิลปกรรม ประวัติ รวมทั้งเทคโนโลยี
(10) เตาเผาโบราณ หมายถึง พื้นที่ที่บงชี้ไดวาเคยเป็นเตาเผาผลิตชิ้นงานเมื่อสมัยกอน
(11) หลักเมือง หมายถึง บริเวณที่ตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดหรือทองถิ่นตามพิธีกรรม
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(12) สถาปัตยกรรม หมายถึง อาคารสิ่งกอสรางใชสอยที่มีคุณคาเลื่องลือดานการออกแบบ
(13) โบราณวัตถุ หมายถึง โบราณวัตถุในที่ตั้งใดๆ หรือบริเวณที่สามารถพบโบราณวัตถุ
(14) วัดราง หมายถึง บริเวณวัดที่เคยมีหนาที่ใชสอยมากอน
(15) ศาสนสถาน หมายถึง ที่เฉพาะสําหรับประกอบพิธีทางศาสนาหนึ่งศาสนาใด
โดยทั่วไปปัญหาระยะแรกของการสูญเสียและทํา ลายแหลงศิลปกรรม คือ ตัวศิลปกรรม
ถูกทิ้งรางเพราะสิ้นสุดหนาที่ใชสอยเดิมและยังไมมีใครเห็นคุณคา และตอมาเมื่อมีการจับจองที่ทํากินก็จะมีการ
รุกประชิดของชาวบานซึ่งเป็นการคุกคามรายยอย ในยุคอดีตไดมีการระดมทุบถมทําลายดัดแปลงแหลงโบราณ
อยางมากมาย สวนในยุคปัจจุบันแมวาจะมีการอนุรักษแแหลงศิ ลปกรรมโดยมีหนวยงานรับผิดชอบดูแ ลบูรณปฏิสังขรณแศิลปกรรมให อยูในสภาพสมบูรณแแลว ก็ตาม แตยังมีภัยคุกคามใหม ๆ ก็คือการใชเทคโนโลยี การ
กอสรางอาคารและระบบคมนาคมขนาดใหญประชิดแหลงศิลปกรรม โดยไมคํานึงถึงคุณคาและความสงางาม
ที่จะถูกทําลายลงอยางยอยยับ นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงใชประโยชนแแหลงศิลปกรรมอยางเกินขอบเขตควบคุม
ทําใหภาพลักษณแของศิลปกรรมลดต่ําลงไปเป็นอยางมาก
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่สําคัญไดแก
(1) คูเมือง - กําแพงเมือง จังหวัดเชียงใหม มี ปัญหาชาวบานและหนวยงานทองถิ่น ขยาย
เมืองใหม มีการปลูกบานเรือน รานคาพาณิชยแรุกประชิดไมเป็นระเบียบ
(2) วัดรางในเมือง จังหวัดเชียงใหมมีปัญหา ชาวบานสรางที่พักและโกดังปิดลอมโบราณสถาน
การดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดเชียงใหม่
แหลงที่มีการพัฒนาที่สําคัญไดแก
(1) เวี ย งกุ มกาม อํา เภอสารภี จั ง หวั ดเชี ยงใหม มี การบู รณะ อนุรั ก ษแ ปรั บปรุ งภู มิทั ศ นแ
โดยกรมศิลปากร
(2) เวียงทากาน อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม มีการบูรณะ อนุรักษแ ปรับปรุงภูมิทัศนแ
โดยกรมศิลปากร
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในลักษณะเดียวกันในที่อื่นๆ เชน วัดกูคํา อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
รวมทั้งวัดรางและวัดที่มีพระสงฆแจําพรรษาในอําเภอเมืองเชียงใหม (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม : 2542)

4.3 สถิติการร้องเรียน
จังหวัดเชียงใหม นับวันที่จะพัฒนาและขยายตัวทางดานการคา การลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข
การบริการ รวมทั้งจํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งประชากรในพื้นที่และประชากรแฝง หากยังไมมีนโยบาย หรือ
การวางแผนในการพัฒนาเมืองที่รอบคอบและเหมาะสม อาจสงผลใหคุณภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงทุกวันนั้น
หมายถึงสิ่งตามมาก็คือ คุณภาพชีวิตของประชากรยอมไดรับผลกระทบตามไปดวย ปัญหาตางๆ เหลานี้อาจจะ
แกไขยากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการรองเรียนของผูที่ไดรับความเดือดรอนนั้นเอง
สําหรับปัญหาของการรองเรียน สวนใหญก็จะเกิดจากมลภาวะทางดานน้ําเสีย หมอกควันจากการเผา
ในที่โลง เสียงดัง กลิ่นเหม็น และสภาพอุดจาดทางสายตา ที่ไมเ ป็นผลดีตอสุขภาพอนามัยของพี่นองประชาชน
โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขตชุมชนหนาแนน
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ตาราง : สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560

น้า
2
2
3
2
-

จานวนการร้องเรียน (ครั้ง)
อากาศ
เสียง
กลิน่
2
5
2
1
4
4
7
10
3
2
8
1
6
7
2
2
18

อื่นๆ
6
1
-

รวมจานวนเรื่องที่
ร้องเรียนทั้งหมด (ครั้ง)
9
9
30
15
15
22

4.4 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหมประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในชวงฤดูแลงของทุกปี โดยมีสาเหตุมาจากการ
เกิดไฟปุา การเผาในที่โลง และดวยสภาพภูมิประเทศของเมืองที่เป็นแองกระทะ มีภูเขาลอมรอบ ประกอบกับ
ความกดอากาศสู ง ทําให ห มอกควัน แผ ปกคลุ มทั่ ว เมือ งเชีย งใหม กอให เกิด ผลกระทบต อสุ ขภาพและ
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวเป็นอยางมาก
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 มีประกาศจังหวัดเชียงใหมใหปัญหาหมอกควันและไฟปุาเป็นวาระของ
จังหวัดเชียงใหมที่ตองดําเนินการแกไขอยางจริงจังและตอเนื่อง และหากมีการเผาหลัง 60 วัน ที่มีการหามเผา
ใครจะเผาอะไรแมจะสิ้นสุดชวงหามเผาไปแลวก็ตองขออนุญาตจากทางอําเภอกอนเผา
ผลจากการดาเนินงานปี พ.ศ. 2560
ในปี พ.ศ. 2560 ผลการดําเนินงานแกไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาจังหวัดเชียงใหม ในชวง 60 วัน
หามเผาเราทําได เพื่อเชียงใหมไรหมอกควัน สรุปดังนี้
1. สามารถลดจํ านวนจุ ด Hotspot จากปี 2559 จํ านวน 997 จุด ลดลงมี จํานวน 609 จุ ด
คิดเป็น 38%
2. คา PM10 มีจํานวนวันที่เกินมาตรฐาน ลดลงจากปี 2559 จํานวน 14 วัน เหลือ 4 วัน คิดเป็น 71%
3. ระดับคา PM10 สูงสุดของปี 2559 ที่สูงถึง 192 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร (วันที่ 26 มี.ค. 59)
ลดลงสูงสุดเหลือ 153 ไมโครกรัมตอลูกบาศกแเมตร ในปี 2560 (วันที่ 24 มี.ค. 60)
4. พื้นที่เผาไหมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหมจากปี 2559 จํานวน 1,413,909 ไร ลดลงในปี 2560
มีพื้นที่เผาไหม จํานวน 810,733 ไร คิดเป็น 43%
5. จับกุมดําเนินกับคดีผูกระทําผิด ในชวง 60 วัน จํานวน 14 คดี
6. อากาศยานขึ้นลงไดปกติ ไมลาชาหรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปัญหาหมอกควัน
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2561 (ในชวง 60 วัน หามเผาเด็ดขาด)
1. ลดจํานวนจุด Hotspot ลง 20% จากปี 60 (ปี 60 เกิด 609 จุด ปี 61 ตองไมเกิน 488 จุด)
2. พื้นที่เผาไหมลดลง 20% จากปี 60 (ปี 60 จํานวน 797,053 ไร ปี 61 ตองลดลงเหลือ
37,643 ไร)
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ปัญหาจากปีที่ผ่านมา
1. การแกลงจุดไฟเผาปุา
2. ความมั่นคงของรายได
3. การของบประมาณทองถิ่น
4. หมอกควันขามแดน
5. พื้นที่รอยตอยังไมชัดเจน
6. ประชาคมการชิงเผา
กาหนดยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การดึงฟืนออกจากไฟ”
1.1 การทําแนวกันไฟ มีขนาดความกวางไมนอยกวา 8 เมตร
1.2 การลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่เผาไหมซ้ําซาก
1.3 การทําปุยหมักจากเศษกิ่งไมและเศษวัชพืชที่เหลือจากการเกษตร
1.4 การกําจัดพืชริมทางทุกชนิด
1.5 ลาดตระเวนปูองกันกอนเกิดเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ดึงไฟออกจากคน”
2.1 การสรางความเขาใจ
2.2 การสรางจิตสํานึก
2.3 การสรางเครือขาย
2.4 จัดประชุมประชาสัมพันธแเคลื่อนที่
2.5 กระจายกําลัง ทสม. อสม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ควบคุมไฟอยางยั่งยืนดวยศาสตรแของพระราชา”
3.1 การปลูกปุาในใจคน
3.2 ทําปุาเปียกกันไฟ
3.3 ปลูกปุาเพิ่มขึ้นจากโครงการตางๆ/กลาไมชุมชน/สรางปุาสรางรายได
3.4 การทําฝาย
3.5 การปรับเปลี่ยนปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นระบบวนเกษตร
3.6 พัฒนาพื้นที่ดวยโครงการปิดทองหลังพระ/โคกหนองนาโมเดล/แนวทางจากโครงการพระราชดําริ

5. การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART CITY ของจังหวัดเชียงใหม่
1) ความเป็นมา
1. นายกรัฐ มนตรี ไดมีคําสั่งนายกรัฐ มนตรี ที่ 267/2560 สั่ ง ณ วันที่ 15 ตุล าคม 2560 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
เป็นประธาน มีรัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ โดยมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นกรรมการและเลขานุการรวม โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART
CITY) ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรแ
ชาติระยะ 20 ปี
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2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไดมีคําสั่งที่ 1/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานอนุกรรมการฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอนุกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
3. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2561 ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบเกณฑแการพิจารณาเมืองอัจฉริยะ และแนวทางการพิจารณาเมืองอัจฉริยะ
รวมถึงเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใหเป็นไปตามเปูาหมาย

2) ลักษณะการเป็นเมืองอัจฉริยะ
ลักษณะ
1. ชุมชนอัจฉริยะ
(Smart Living)
2. ประชากรอัจฉริยะ
(Smart People)
3. พลังงานอัจฉริยะ
(Smart Energy)
4. คมนาคมอัจฉริยะ
(Smart Mobility)
5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ
(Smart Economy)
6. การบริการจัดการเมืองอัจฉริยะ
(Smart Economy)

คุณลักษณะเบื้องต้น



















ประชาชนมีสุขภาพดี
เมืองปลอดภัย
สิ่งอํานวยความสะดวกรอบตัว
พลเมืองมีความรูและสามารถประยุกตแใชเทคโนโลยี
สภาพแวดลอมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคแและการเรียนรูที่ไมสิ้นสุด
การอยูรวมกันดวยความหลากหลายทางสังคม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
พลังงานทางเลือก
ความสามารถในการเขาถึงระบบขนสงมวลชน
การเดินทางสะดวกปลอดภัย
ประสิทธิภาพการจัดระบบโลจิสติกสแ
การแบงปันและการใชยานพาหนะประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
เกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือทางธุรกิจ
ประยุกตแใชนวัตกรรมในการพัฒนาปรับเปลี่ยนธุรกิจ
เขาถึงบริการภาครัฐ
พลเมืองมีสวนรวม
โปรงใสตรวจสอบได

3) การขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project
ลาดับ
ประเด็น
1 การดําเนินงานที่ผานมา

รายละเอียด
 Smart city ของจังหวัดมีการดําเนินงานในหลายหนวยงาน มิได
เริ่มตนจากศูนยแ
 มีรายงานการวิจัยการเป็นเมืองอัจฉริยะของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ซึ่งอาจนํามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน Smart city ของจังหวัด
 จังหวัดเชียงใหมถูกบรรจุในแผนเรื่อง Smart city ของประเทศไทย
โดยมีเปูาหมาย 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ พื้นที่
นิมมานเหมินทรแ โดยตองดําเนินการภายใน ปี พ.ศ.2561 - 2562
ใหเป็นรูปธรรม
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ลาดับ

ประเด็น



2

ความเห็นภาคประชาชน





3

ทําไมตอง Smart Nimman 

4

บริบทนิมมาน



ปัญหาของนิมมาน




5




6

การแกปัญหาที่กําลังเกิดขึ้น





รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหมฉบับที่ 12
โดยยุทธศาสตรแที่สําคัญดานหนึ่งคือ เรื่องนวัตกรรมสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน ทําใหเกิดการพัฒนาที่เรียกวา Smart CMU โดยเนนการใช
พลั งงานทดแทน ระบบมอนิเตอรแการใชไฟฟูา การเปลี่ ยนหลอด
LED การใช พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ยแ ใ ห ก ารผลิ ต กระแสไฟฟู า และ
น้ํ า ร อ น รวมถึ ง จั ด การชี ว มวลครบวงจร ตั้ ง แต ก ารแยกขยะ
การกําจัด (Zero waste) รวมถึงระบบแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่เกิดขึ้น
รองรับทั้งการ จายเงิน ติดตามรถไฟฟูา
จังหวัดเชียงใหมไดทํา LOI (Letter of Intent) ดาน Smart city
กับเมืองซองนัม ประเทศเกาหลีใต และเกียวโต ประเทศญี่ปุน
ขอบเขตของนิ มมานครอบคลุ มถึ งบริ เวณไหน ควรกํ าหนดบริ บท
ใหแนชัด เพื่อใหเกิดการจัดการที่ชัดเจน
ควรปลู กฝั งในมิติของประชาชนหรือบุคคลให เขาใจในความเป็ น
Smart people
กอนการเปลี่ยนแปลงใหเกิด Smart city ควรปรับใหเกิด Smart living
แกคนในชุมชนหรือพื้นที่ เชน คนพิการรถเข็นอยากขึ้นรถบัส แต
ไมสามารถใชงานได เนื่องจากไมมีทางขึ้นที่รองรับผูพิการ รวมถึง
ทางเทาที่ไมเอื้ออํานวยในการใชงาน ปัญหาพื้นฐานเหลานี้ควรไดรับ
การแกไขกอน
มีการผลักดันโครงการในยุคทานผูวาปวิณ โดยริเริ่มให Smart Nimman
อยูในวาระหลักของ Smart city จังหวัดเชียงใหม
ยานเศรษฐกิจของเชียงใหม มีนักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ
อยางหลากหลาย เกิดผลกระทบนอยเมื่อภาวะเศรษฐกิจขึ้นหรือลง
รานแตละรานในพื้นที่มีจุดเดนของตัวเอง
การจราจรที่หนาแนน คนในพื้นที่นํารถเขาไปในพื้นที่จํานวนมาก
ทําใหเกิดการกระจุกตัวและการจราจร
กลอง CCTV เสียหายในถนนทั้งเสน
ฝนตกน้ําทวม เนื่องจากมีทางระบายน้ําทางเดียว
ถนนมี 4 ชองจราจรแตใชงานไดสองชองจราจร อีก 2 ชองจราจร
เป็นที่จอดรถ
ยายเสาไฟฟูาจากถนนนิมมานเขาไปในซอยโดยจายไฟูใหถนนนิมมาน
ในซอยแทน ใชเวลาดําเนินการ 2 ปีเริ่มเดือนพฤศจิกายน เป็นตนไป
แตอาจลาชาในประเด็นปัญหาผูอาศัยบริเวณซอยที่ไมตองการเสาไฟฟูา
ปักริมรั่วบานและหนาบาน
มองในแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาววาจะดําเนินการอยางไร
เพื่อใหคนในพื้นที่มีความสุข และประชาชนมีความสุข
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ลาดับ
ประเด็น
รายละเอียด
7 การมอบหมายหน ว ยงาน  การออกแบบทางเทา มอบใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม
รับผิดชอบ
 สายไฟฟูาลงดิน มอบ การไฟฟูาสวนภูมิภาค
 CCTV ความปลอดภัย มอบ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
 Smart mobility มอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ดร.ปุุน)
 Application มอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ยุทธศาสตรแ Smart city มอบกลุมงานยุทธศาสตรแ และ DEPA
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ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการสํารวจขอมูลปัญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ทั้ง 25 อําเภอ
เพื่อรับทราบถึงปัญหา ความตองการ และขอเสนอแนะการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อใชในการวิเคราะหแขอมูล
และนําไปใชประโยชนแในการวางแผนการพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหอําเภอทั้ง 25 อําเภอ
ดําเนินการสํารวจ วิเคราะหแ และสรุปขอมูลปัญหา ความตองการ แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะการพัฒนาในพื้นที่
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง วิธีการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธแ 2552 โดยสามารถนํามาประมวลผลสรุปเป็นประเด็น
ปัญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมไดดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาโครงสรางพื้นฐานที่ใชในการอุปโภคและบริโภคที่สงผลตอผลผลิตทางการเกษตร
1.1 ถนนมีส ภาพชํารุ ดทรุดโทรมโดยเฉพาะในฤดูฝ นส งผลให การคมนาคมยากลําบากเป็น
อุป สรรคตอ การเดิน ทางและขนส ง สิ น คาทางการเกษตร ทําให ผ ลผลิ ตทางการเกษตรเสี ยหายและตนทุ น
ในการขนสงเพิ่มมากขึ้น
1.2 แหลงน้ําระบบชลประทานยังไมครอบคลุมในทุกพื้นที่ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรแ
ที่เป็นภูเขา สงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ําซึ่งไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตรไดรับความเสียหาย เนื่องจากประสบปัญหาภัยแลง
1.3 ไฟฟูา ระบบไฟฟูาไมครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะอําเภอที่อยูในพื้นที่หางไกล
1.4 ระบบขนสงมวลชนขาดระบบขนสงมวลชนที่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุม ซึ่งในพื้นที่
หางไกลยังขาดระบบขนสงมวลชนสาธารณะ
๒. ปัญหาราคาพืชผลทางการผลิตตกต่ํา ไมมีความแนนอนสงผลใหเกษตรมีหนี้สิน
๓. ปัญหาการวางงาน คาครองชีพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหรายรับไมเพียงพอกับรายจาย
สงผลใหประชาชนมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
๔. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและขาดการพัฒนาทักษะของแรงงาน
๕. ปัญหาขาดการศึกษา วิจัยความตองการของตลาดสินคาทางการเกษตร OTOP ในปัจจุบัน
๗. ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัย สถานที่ประกอบกิจการคาขาย
8. ปัญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชนและกลุมผูประกอบการตางๆ SMEs อยางทั่วถึง

๒. ด้านสังคม
๑. ปัญหาการขาดการศึกษาของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีฐานะยากจนประกอบกับความ
หางไกลของพื้นที่ ทําใหขาดโอกาสทางการศึกษา
๒. ปัญหาการใหบริการดา นสุขภาพทางดานการแพทยแของภาครัฐ เนื่องจากมีพื้นที่หางไกลและ
ไมครอบคลุม
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๓. ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอบายมุขในพื้นที่ อาทิ ยาเสพติด การพนัน สงผลใหเกิดอาชญากรรมตางๆ
สงผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน
๔. ปัญหาการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล ระบบสาธารณูปโภค
ยังไมครอบคลุม
๕. ปัญหาจากสื่อและเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการใชชีวิตประจําวันของประชาชน สงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิต วัฒนธรรม คานิยม รวมไปถึงจารีตและประเพณีของทองถิ่นนั้นคอยๆ ถูกลบเลือนหายไป
๖. ปัญหาความขัดแยง ขาดความเสียสละและความรวมมือของประชาชนในพื้นที่
7. ปัญหาดานการปูองกันบรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติธรรมชาติ อาทิ ปัญหา
น้ําทวม ดินโคลนถลม น้ํากัดเซาะตลิ่ง ภัยแลง เป็นตน ซึ่งโดยธรรมชาติเหลานี้ที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งนั้นเกิดจาก
การกระทําของมนุษยแซึ่งไดบุกรุกและตัดไมทําลายปุาในพื้นที่ รวมไปถึงกลุมนายทุนตางๆ ที่เขามาแสวงหา
ผลประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติ
๒. ปั ญ หาการกํ า จั ด ขยะที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น การไมมี พื้ น ที่ ใ นการทิ้ ง ขยะอย า งถูก ต อ งและ
เหมาะสม ทําให เกิดปั ญหาในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ สงผลใหเกิดการทิ้งขยะไมเป็นที่
รวมไปถึงสงผลตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
๓. ปัญหาพื้นที่ซ้ําซอนของประชาชนที่อาศัยที่พื้นที่สูงเนื่องจากไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ชัดเจนและถูกตอง
๔. ปัญหาการขาดการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ
5. ปัญหาหมอกควันและไฟปุา สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเกิดเสียหาย อีกทั้งยังสงผลกระทบตอ
สุขภาพของทั้งประชาชนและสิ่งมีชีวิต และสงผลตอการทองเที่ยวของจังหวัด
๗. การลักลอบตัดไมทําลายปุาของประชาชนและนายทุน สงผลใหทรัพยากรและธรรมชาติเสียหาย
อีกทั้งยังสงผลตอระบบนิเวศอีกดวย

๔. ด้านความมั่นคง
๑. ปัญหาดานการปูองกันและแกไขปัญหาเสพติด
๒. ปัญหาความขัดแยงของประชาชนในพื้นที่ การสรางความเขาใจระหวางภาครัฐกับประชาชนและ
ประชาชนกับประชาชนใหมีความรักสามัคคีและความเสียสละใหแกชุมชน
3. ปัญหาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
๕. ปัญหาประชากรแฝงเนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมีประชากรแฝงจํานวนมาก สงผลใหเกิดอาชญากรรม
การลักขโมยเป็นตนสงผลใหเกิดความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน
๖. ปัญหาแรงงานตางดาวที่เขามาอยูในพื้นที่อยางผิดกฎหมาย
๗. ปัญหาการตั้งสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย
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๕. ด้านการบริหารจัดการ
๑. ปัญหาการบริห ารบุคลากร และทรัพยากรในการบริหารจัดการเชนเจาหนาที่ วัสดุอุปกรณแ
เทคโนโลยีเป็นตน สงผลใหขั้นตอนในการดําเนินการตางๆ นั้นเกิดความลาชา ไมสะดวก ไมทั่วถึง รวมไปถึง
งบประมาณที่มีจํานวนจํากัดทําใหไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมีการโยกยายของบุคลากร
ภาครัฐที่เกิดขึ้นบอยสงผลใหการบริหารภาครัฐไมมีเสถียรภาพ
๒. ปัญหาความโปรงใส/การทุจริตของภาครัฐ
๓. ปัญหาการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ประชาชนขาดการมีสวนรวมในทองถิ่นของตน
รวมถึงไมสามารถเขาถึงขอมูลที่เป็นสาธารณะประโยชนแไดอยางทั่วถึง ประกอบกับความรูความเขาใจในเรื่อง
ของประชาธิปไตย
๔. ปัญหาบุคลากรภาครัฐไมสามารถสื่อสารภาษากับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได
5. ปัญหาสถานที่ราชการไมพรอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน

ประเด็นปัญหาความต้องการของพื้นที่ 25 อาเภอ
อาเภอ
ประเด็นปัญหา
1. อาเภอเวียงแหง ๑. ด้านเศรษฐกิจ

2. อาเภอหางดง

๑.๑ ประชากรขาดความรูความเขาใจในการผลิตสินคา
การเกษตรที่ไดมาตรฐาน
๑.๒ ขาดระบบการบริหารจัดการเรื่องการตลาดแบบ
ครบวงจร
๑.๓ ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ/ฝีมือ
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ คุ ณภาพชีวิ ตของผูสูงอายุ /ผูพิการบางสว นที่ยั ง
ไมเขาถึงระบบบริการภาครัฐ
๒.๒ คุณภาพดานการศึกษาของเด็กบางคนยังไมไดรับ
การตองสนองตามหลักเกณฑแการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๙ ปี
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ มีพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ําซาก (ภัยแลง น้ําทวม)
๓.๒ ปัญหาพื้นที่ซ้ําซอน (ไมมีเอกสารสิทธิ์)
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ จํานวนการแพรระบาดของยาเสพติด
๔.๒ กลุมคนเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(ลักลอบเขาเมือง)
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ประชาชนบางหมูบานยังเขาไมถึงระบบบริการ
ภาครัฐ(พื้นที่หางไกล)
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ การวางงาน
๑.๒ ดานรายจายมากกวารายได
๑.๓ สูงอายุวางงานและขาดรายได

ความต้องการของประชาชน
- ความรูดานการบริหารจัดการสินคาเกษตร
ที่เป็นระบบ
- การพัฒนาฝีมือแรงงานใหเกิดความชํานาญ
ในการทํางาน
- การเขาถึงระบบการรักษาพยาบาล
- การเขาถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ฟื้นฟูปุา
- จัดสรรพื้นที่ทํากิน
- มาตรการจัดการกับผูเสพและผูค า
- ควบคุมและปูองกันการลักลอบเขาเมือง
- เขาถึงบริการภาครัฐ
- จัดหาอาชีพเสริม
- ฝึกอบรมใหความรูดานการประกอบอาชีพ
- การมีอาชีพและรายไดที่เพียงพอกับคาใชจาย
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อาเภอ

ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน

๑.๔ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
๑.๕ ตนทุนการผลิตสูง
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ดื่นเหลา สูบบุหรี่
๒.๒ การพนัน
๒.๓ การแบงพรรคพวกและขาดความรวมมือในชุมชน
ของชาวบาน
๒.๔ ขาดการสนับสนุนการทํางานของชุดสายตรวจ
๒.๕ การจัดการในหมูบานจัดสรรยังไมมีคณ
ุ ภาพ
เทาที่ควร
๒.๖ ความปลอดภัยในทรัพยแสิน
๒.๗ เด็กรุงหลังหางวัด ไมคอยเชื่อเรื่องบาป บุญ

- เงินทุนในการนําไปประกอบธุรกิจ
- การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาขยะในหมูบาน
๓.๒ มลพิษทางอากาศ
๓.๓ ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ

๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ สภาวการณแระดับประเทศ จังหวัดสงผลตอการ
พัฒนาชุมชน
๔.๒ รณรงคแประชาธิปไตย

๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ขาดงบประมาณและการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตางๆ อยางจริงจัง
๕.๒ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณ
สนับสนุนการทํากิจกรรมจํากัด
๕.๓ แหลงที่อยูอาศัยน้ําทวมขังโดยเฉพาะฤดูฝน
๕.๔ ไฟถนนดับบอย
๕.๕ น้ําประปาไมสะอาด ระบบกรองน้ําไมสมบูรณแ

3. อาเภอพร้าว

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ คาราผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
๑.๒ ตนทุนการผลิตดานการเกษตรสูง
๑.๓ การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและ

- อบรมใหความรู
- กิจกรรมนันทนาการ
- สงเสริมอาชีพ
- รณรงคแ ละเลิก อบายมุข
- สงเสริมใหมีกิจกรรมที่มสี วนรวมของคนใน
ชุมชน
- ตั้งกรรมการหมูบาน
- มีกิจกรรมในการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
- ชักชวนเยาวชนรวมกิจกรรมภายในวัด
- ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะชีวิต
ปฏิบัติตามวิถีพอเพียง
- เป็นชุมชนที่นาอยู สิ่งแวดลอมทีด่ ี สะอาด
- รณรงคแปลูกฝังคานิยมในการอนุรักษแ
- สรางกฎระเบียบของชุมชน
- รณรงคแใหประชาชนคัดแยกขยะ
- ความรูในการกําจัดขยะอยางถูกวิธีและ
เป็นระบบ
- สงเสริมการนําขยะมาทําเป็นปุย
- เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ตางๆ
- มีการรณรงคแใหความรูดานประชาธิปไตย
- มี ก ารทอดแทรกแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตย
เมื่อมีการประชุมภายในหมูบาน
- เสนอของบประมาณจากแหลงอื่น
- ดําเนินการในสวนที่ชุมชนสามารถทําเอง
ไดกอน
- สรางพนังกั้นน้ํา
- ปรับปรุงระบบไฟฟูาตามถนนอยางทั่วถึง
- ระบบประปาที่สมบูรณแ
- ขุดลอกลําเหมือง
- สรางรางระบายน้ําถนนทุกสาย
- มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
- อบรมใหความรูเพิม่ ทักษะวิชาชีพ
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ประเด็นปัญหา
สงเสริมสินคาชุมชน (OTOP)
๑.๔ การสงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๑.๕ ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและทางการเกษตร
๒.๒ ประชาชนไมมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
๒.๓ ดานสุขภาพ
๒.๔ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๕ การใหการดูแลและใหความสําคัญกับผูดอยโอกาส
๒.๖ เกษตรกรไมมีเอกสารที่ดินทํากิน

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ไฟปุาและหมอกควัน
๓.๒ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให ค วามรู ป ระชาชนให เ กิ ด การ
มีสวนรวมในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓ การลักลอบตัดไมทพลายปุาและทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๕ ขาดขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชที่มีในพื้นที่
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
๔.๒ สงเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
๔.๓ การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ตรวจสอบและสรางกระบวนการมีสวนรวม
๕.๒ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรภาครัฐ

ความต้องการของประชาชน
- สงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรอินทรียแ
- สงเสริมการเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร
- สงเสริมการเพาะปลูกและผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัย
- สงเสริมสินคา OTOP
- สถานที่จําหนายสินคาทางการเกษตรของ
หมูบาน
- รานคาสหกรณแชุมชน
- ตองการมีน้ําอุปโภค บริโภคเพียงพอตลอด
ทั้งปี
- ตองการอางเก็บน้ําขนาดกลางและฝาย
ขนาดเล็ก
- กอสรางระบบประปาที่ไดมาตรฐาน
- มีน้ําดื่มที่สะอาดเพียงพอ
- มีการออกตรวจสุขภาพประชาชนอยางทั่วถึง
และใกลชิด
- สงเสริมอาชีพใหกับผูติดเชื้อ
- ตองการเอกสารสิทธิที่ดินทํากิน
- มีการปูองกันปัญหาไฟปุา
- ลดปัญหามลพิษและหมอกควัน
- อนุรักษแปุาไมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ปลูกจิตสํานึกใหเอกชนและประชาชนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติประชาชนมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาปุา
- ลดการใชสารเคมีในการเกษตร
- พัฒนาพื้นที่ตนน้ํา
- มีการปูองกันและปราบยาเสพติด
- สรางความปรองดอง
- สายตรวจรวมตํารวจ ปกครอง
- สงเสริมความรูใหแกอปพร.
- สรางความรูปลอดภัยในชุมชน
- การกูชีพ กูภัยในพื้นที่
- การบริหารงานเป็นไปดวยความโปรงใส
ประชาชนมีสวนรวม
- จําทําแผนชุมชน
- ประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารในหมูบาน
- การเพิ่มพูนประสิทธิภาพของผูนาํ ชุมชน
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4. อาเภอแม่อาย

ประเด็นปัญหา
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ความตองการดานแหลงน้ํา
๑.๒ ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๓ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา/ความยากจน
รายไดนอย

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาที่ดินทํากิน
๒.๒ ขาดแคลนสถานที่ออกกําลังกาย
๒.๓ ปัญหาความเสื่อมโทรมวัฒนธรรมประเพณี
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปั ญ หาการตั ด ไม ทํ า ลายปุ า และการทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และการบุกรุกที่สาธารณะ
๓.๒ ไมมีที่ทิ้งขยะและระบบการกําจัดขยะที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน
๓.๓ ปัญหาหมอกควันและไฟปุา
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหายาเสพติด
๔.๒ ปัญหาการจัดการพื้นที่ชายแดน
๔.๓ ปัญหาอาชญากรรม

๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ขาราชการ เจาหนาที่ ผูนาํ ชุมชน ขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน

ความต้องการของประชาชน
- ขอรับการสนับสนุนการขุดลอกแหลงน้ํา
ที่ตื้น เขิ น ปรั บปรุ งอ างเก็ บน้ํา การขุด สระ
ลําหวย
- การสรางฝายเพื่อกักเก็บน้ํา การสรางแกมลิง
ฝายชะลอน้ํ า ตลอดเส น ทางในลํ า คลอง
สายหลักและสายรอง
- การสรางประตูเปิด – ปิด ลําน้ํากก ลําน้ําฝาง
- ความตองการเสนทางคมนาคมที่ตองการให
เกิ ดความเชื่ องโยงกั บถนนสายหลั กและสาย
รอง ประกอบกับบางเสนทางที่มีสภาพชํารุด
- ความตองการไฟฟูาในพื้นที่การเกษตร
- สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย
และสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหม ลงทุนนอย
ไดผลผลิตมาก
- ตองการเอกสารสิทธิ์ดานที่ดินทํากิน
- ตองการสถานที่ออกกําลังกาย
- อนุรักษแ ฟื้นฟูภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
ประเพณี
- เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ตองการใหเจาหนาที่รวมกับผูนําพื้นที่เขาไป
ตรวจสอบดูแลพื้นที่อยางเขมงวด
- ตองการถังขยะและสถานที่กําจัดขยะในชุมชน
และมีระบบการกําจัดขยะที่ไมกอใหเกิดมลพิษ
- รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ทางกฎหมายอยางเด็ดขาด
- เจาหนาที่ปราบปรามผูคาและผูเสพอยาง
จริ งจั งโดยใชม าตรการทางกฎหมายอย า ง
เด็ดขาด
- ตองการใหภาครัฐจัดหางบประมาณ วัสดุ
อุ ป กรณแ สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของ ชรบ.
หมูบาน
- สงเสริมความสัมพันธแระหวางประเทศ
- ตองการใหเจาหนาที่ตํารวจและผูที่เกี่ยวของ
ตรวจตราอยางจริงจัง
- ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ใหความรูระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับการปฏิบัติงาน
ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารจั ด การ
พื้นที่ใหกับพนักงานเจาหนาที่และผูนําชุมชน
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5. อาเภออมก๋อย

6. อาเภอแม่แจ่ม

ประเด็นปัญหา
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1. เสนทางสัญจรที่ยากลําบาก ทําใหเป็นอุปสรรค
ตอการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่
1.2. การขาดแหลงตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑแของ
ประชาชนในพื้นที่
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 เสนทางสัญจรที่ยากลําบาก สงผลกระทบตอการ
เขาถึงบริการทางการศึกษาและสาธารณสุขของประชาชน
ในพื้นที่
2.2 ประชาชนยังขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
อาทิเชน ไฟฟูา สัญญาณโทรศัพทแ
2.3 ประชาชนยังไมสามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
2.4 ปํญหาเรื่องที่ดินทํากินของประชาชน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การลักลอบตัดไมทําลายปุาในพื้นที่
3.2 ปัญหาภัยแลงในฤดูแลง และอุทกภัยน้ําปุาไหล
หลากในฤดูฝน
3.3 ปัญหาหมอกควันไฟปุาในชวงฤดูแลงยังมีบอยครั้ง
จากการเผาในที่โลง
4. ด้านความมั่นคง
4.1 พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นยังคงมีเป็นจํานวนมาก
4.2 ผูเสพ/ผูติดฝิ่น กระจายอยูในแทบทุกหยอมบาน
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การใหบริการประชาชนชนมีอุปสรรค เนื่องจาก
ไฟฟูาดับบอยครั้ง
๑.ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑.๑ เส น ทางการคมนาคม เพื่ อการขนสงทาง
การเกษตร และราษฎรใช สั ญ จร มี ค วามยากลํ า บาก
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน
๑.๑.๒ บางหมูบานระบบประปาชํารุดและขาดแคลน
เครื่องกรองน้ําสะอาดไวบริโภค
๑.๑.๓ ปัญหาการขาดแคลนไฟฟูาใชในบางพื้นที่
หมูบาน
๑.๒ ปัญหาด้านการส่งเสริมอาชีพ
๑.๒.๑ ขาดแคลนอาชี พ เสริ ม ทดแทนการปลู ก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ โรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลนแพทยแรักษาโรค
เฉพาะทาง

ความต้องการของประชาชน
- การปรับปรุงเสนทางสัญจรใหอยูในสภาพ
ที่ดี

- การปรับปรุงเสนทางสัญจรใหอยูในสภาพ
ที่ดี
- การขยายเขตไฟฟูา จัดหาแหลงพลังงาน
ทดแทน และคลื่นสัญญาณโทรศัพทแ

- การสงเสริมโครงการสรางปุา สรางรายได
ในพื้นที่
- การสรางฝายชะลอน้ําขนาดเล็กในพื้นที่

- การสงเสริมอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อทดแทนการ
ปลูกฝิ่น
- การติด ตามผูผา นการบํ าบัดอยา งใกลชิด
มิใหกลับไปเสพซ้ํา
- การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งสํ า รองไฟภายในศู น ยแ
ราชการประจําอําเภอ
- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเสนทาง
การขนสงทางการเกษตรที่ยากลําบากในพื้นที่
๗ ตําบล โดยเรงดวน
- การพัฒนาการชลประทานเพื่อการเกษตร
ได แ ก การสร า งอ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดเล็ ก และ
ระบบฝายถาวร เพื่อใหมีน้ําใชทําการเกษตร
ในฤดูแลง สามารถปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ

- ตองการใหมีแพทยแรักษาโรคเฉพาะทางใน
โรงพยาบาลในพื้นที่
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7. อาเภอฝาง

8. อาเภอดอยเต่า

ประเด็นปัญหา
2.2 ปัญ หาความยากจนของราษฎรและปัญ หาหนี้
นอกระบบ
๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาการบุกรุกและตัดไมทําลายปุา
๓.๒ ปัญหาหมอกควันไฟปุา
๓.๓ ปัญหาการใชสารเคมีในการเกษตร
๓.๔ ปัญหาการไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
๓.๕ การพัฒนาการชลประทาน ไดแก ฝายถาวร และ
อางเก็บน้ําขนาดเล็ก
3.6 ปัญหาการเกิดไฟปุาแตละครั้งมีความยากลําบาก
ในการเขาพื้นที่และเป็นอันตรายในการดินทางเขา
ถึงจุดเกิดเหตุเพื่อการระงับเหตุ
3.7 ปัญหาการเลี้ยงสัตวแแบบปลอย กอใหเกิดปัญหา
โรคติดตอในสัตวแ และโรคหนอนพยาธิ
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาภัยธรรมชาติ
๔.๒ ปัญหายาเสพติด
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
1.2 ราคาผลผลิตตกต่าํ
๑.๓ การใชสารเคมี
1.4 ปัญหาเสนทางคมนาคมไมสะดวก มีภูเขาสูงอยู
หางไกลจากจังหวัด
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ขาดสวัสดิการผสูงอายุ
2.2 ปัญหาวัยรุน
2.3 ปัญหาสุขภาพประชาชน
2.4 ปัญหาความยากจน ประชาชนมีรายไดที่ไมแนนอน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1. ปัญหาขยะในเขตชุมชนเมือง
3.2. ปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การบริหารจัดการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 การแกปัญหาความยากจนโดยใชแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
1.2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตร
1.3 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และ
สินคาการเกษตรแปรรูป

ความต้องการของประชาชน

- การปูองกันและแกไขปัญหาหมอกควันไฟปุา
- การแกไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุาและการ
ตัดไมทําลายปุา
- การมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
- การพัฒนาการชลประทานเพื่อการเกษตร
ได แ ก การสร า งอ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดเล็ ก และ
ระบบฝายถาวร เพื่อใหมีน้ําใชทําการเกษตร
ในฤดูแลง สามารถปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแ

- การก อสร างแนวปู อ งกั น หิ น ผาถล ม บ า น
แมหลุ หมูที่ ๒ ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม
- โครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิ ตภาค
เกษตรกรรม

- การมีสังคมที่อบอุนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
- การไดรับการบริการที่ดีจากหนวยงานภาครัฐ
- ประชาชนสามารถมีรายได ลดรายจายและ
ขยายโอกาสอยางยั่งยืน
- ประชาชนมีแหลงน้ําและระบบชลประทานที่
มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการ
ดานเกษตรและอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปี
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ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน
- สงเสริม ใหมี การผลิตและจํา หนา ยสิ นค า
เกษตรปลอดภั ยเพิ่ม มากขึ้น อย างต อเนื่อ ง
และปูองกันแกไขปัญหาทางดานการเกษตร
อยางเป็นระบบและครบวงจร

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี แ ละปลอดภั ย อย า ง
ยั่งยืน
2.2 ฟื้นฟูและอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ทองถิ่นและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
2.3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การฟื้นฟู อนุรักษแ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
4.2 ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด.
4.3 พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
5.2 สงเสริมการใหบริการสาธารณะที่ดี
5.3 เสริมสรางสํานึกประชาธิปไตย และการมีสวนรวม
ของประชาชน

9. อาเภอแม่ออน

1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ถนนเพื่อการลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรไมสะดวก
ทําใหการลําเลียงผลผลิตไมสะดวก ลาชาโดยเฉพาะในฤดูฝน
1.2 ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ํา ตนทุนการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น และที่ดินในการเพาะปลูกมีจํานวนจํากัด
1.3 ขาดน้ําในการทําเกษตร
1.4 ภาคสินคาและบริการในระดับพื้นที่ ขาดการพัฒนา
สงเสริมสนับสนุน ทั้งดานเงินทุน การตลาดและ
การบริหารจัดการ ทําใหไมสามารถแขงขันได
1.5 ขาดการสเสริมและพัฒนากลุมอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน และเศรษฐกิจอยางครบวงจร

- มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยแสิน
- เพื่ อ ให ป ระชาชนเป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
มีจริยธรรม อนุรักษแวัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น
- เพื่อใหประชาชนมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
- ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่ดี
- เพื่ อ ให เ กิ ด การจั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง
อนุรักษแ และธรรมชาติอยางเป็นระบบ
- ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยแสิน
- สามารถคุ ม ปั ญ หายาเสพติ ด ไม ใ ห ส ง ผล
กระทบตอประชาชน
- ประชาชนไดรับการปูองกัน การบรรเทา
และฟื้ น ฟู ส าธารณภั ย และอุ บั ติ เ หตุ อ ย า ง
เป็นระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของภาครัฐ
- ประชาชนผูใชบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
จากการใชบริการสาธารณะ
- ประชาชนมีเขาใจในการดําเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย มีความสมานฉันทแ ลดความ
ขัดแยง และมีสวนรวมทางการเมือง
- ตองการมีอาชีพที่มั่นคง และการเลี้ยงสัตวแ
ที่ถูกตองมีหลักอนามัยที่ดี
- ต อ งการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วภายใน
ตําบลออนกลางเป็นที่รูจักเป็นแหลงสถานที่
ท อ งเที่ ย วที่ ส ามารถทํ า รายได เ ข า สู ตํ า บล
และเป็นการสงเสริมอาชีพเพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง
- ตอ งการสงเสริ ม อนุรั กษแศิ ลปวั ฒนธรรม
ชนเผาของหมูบานและตําบลไว
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ความต้องการของประชาชน

1.6 ขาดการประชาสัมพันธแ ดานการทองเที่ยว ยังไม
เป็นที่รูจัก
1.7 เกษตรกรขาดความรู วิธีการลดตนทุน การเพิ่ม
ผลผลิต

- ดํ า เนิ น การก อ สร า ง/ปรั บ ปรุ ง แหล ง น้ํ า
คลองสงน้ําระบบรางระบายน้ํา ฝาย พนังกั้นน้ํา
ลําเหมือง ฝาย
- พัฒนาและส งเสริมเกษตรกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรียแ
- หาแหลงน้ําเพิ่ม ขุดลอกอาง ลําหวย ไมให
ตื้นเขิน รองรับน้ํา ใหไดปริมาณมากขึ้น

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ระบบไฟฟูาพื้นฐานยังไมทั่วถึง
2.2 มีพื้นที่ทับซอนเขตปุาสงวนกับที่ดินทํากินของ
ประชาชนทําใหไมสามารถออกโฉนดได
2.3 ดานการศึกษา การศึกษาในระดับกอนวัยเรียน
ยังขาดสื่อและอุปกรณแและการเรียนที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับการพัฒนาการตามวัย
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.2 ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาวิกฤติหมอกควัน
3.3 สถานที่ทอ งเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ยังไมไดรับ
การพัฒนา หรือปรับปรุงใหเป็นที่รูจัก
3.4 ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มถู ก บุ ก รุ ก
ทํ า ลายเพิ่ ม มากขึ้ น ซื้ อ ขายที่ ดิ น ขาดมาตรการควบคุ ม
ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศนแ วิถีชีวิตชุมชน

๑0. อาเภอแม่ริม

4. ด้านความมั่นคง
4.1 มีการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
4.2 ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุน เนื่องจาก
คานิยม การเลียนแบบทีผ่ ิดๆ
4.3 ปัญหาแรงงานตางดาว และการขยายครอบครัว
ตางดาวในชุมชน
4.4 ปัญหาความเหลื่อมล้าํ ทางสังคม และความคิดเห็น
แตกแยกทางการเมือง
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีราคาแพง
1.2 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
1.3 ดานการทองเที่ยวยังไมไดรับการสนับสนุนจาก
ทางภาครัฐเทาที่ควร ทั้งในดานงบประมาณและการบริหาร
จัดการ
1.4 การรวมกลุ ม อาชี พ ไมเ ข มแข็ ง ขาดการบริ ห าร
จัดการที่ดี การดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง ขาดงบประมาณ
สนับสนุนและขาดเงินทุนหมุนเวียน

- ตองการมีศูนยแเรียนรูประจําตําบลในการ
สงเสริมความรูทางการเกษตรในดานตางๆ
เพื ่อ เป็น การตอ ยอดในการสรา งอาชีพ
เพิ่มรายไดใหกับประชาชน
- ตองการใหประชาชนในพื้นที่ไดออกกําลังกาย
เพื่อทําใหรางกายสมบูรณแแข็งแรง
- อบรมใหความรูเกษตรกร เพื่อพัฒนาเพิ่ม
มูลคาผลผลิต ลดตนทุนการผลิต
- ใหมีการกําจัดขยะอยางเป็นระบบ
- ใหมีการจัดเก็บขยะในชุมชน
- ใหมีแนวทางในการใชประโยชนแพื้นทีป่ ุาสงวน
- จัดกิจกรรมอนุรักษแแและฟื้นฟูธรรมชาติ
แกไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา
- สรางจิตสํานึกและปลูกฝัง ใหกับหนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
- ตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
และเพิ่มแสงสวางใหกับพื้นที่
- ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล อง
CCTV เพื่อใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยแสิน เพือ่ สรางความอุนใจใหแกประชาชน
เพื่อลดการกออาชญากรรมและเหตุรายตางๆ
- จัดระเบียบแรงงานตางดาวในชุมชน
- ประชาชนมี ความต อ งการให ทางภาครั ฐ
เขาไปสงเสริมเรื่องการรวมกลุมอาชีพตางๆ
พรอมทั้งจัดหาตลาดหรือกอตั้งรานคาชุมชน
ขึ้น เพราะในพื้นที่อําเภอแมริม เป็นพื้นที่ที่
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาเป็นจํานวนมาก
- ควรมีการสนับสนุนดานการบริหารจัดการ
การท อ งเที่ ย วของชุ ม ชน ทั้ ง งบประมาณ
และความรู ด า นการจั ด การการท อ งเที่ ย ว
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 คนรุนใหมมีคานิยมที่ผิด ๆ ซึ่งสงผลใหวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามกําลังจะถูกทําลาย
2.2 มีปัญหาในเรื่องประชากรแฝงเป็นจํานวนมาก ทํา
ใหเกิดปัญหาตาง ๆ ตามมา เชน โรคระบาด ฯลฯ
2.3 ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
๒.4 การเขาถึงบริการของภาครัฐ
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 พื้นที่ปุาไมถูกบุกรุก ทําลาย
3.2 แหลงน้ําตามธรรมชาติ มีสภาพตื้นเขิน ในฤดูแลง
ประชาชนจะขาดแคลนน้ํ า สํ า หรั บ อุ ป โภคบริ โ ภค และ
การเกษตร
3.3 ประชาชนในพื้นที่ไมไดใหความสําคัญกับการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทาที่ควร
3.4 เกษตรกรมีการใชสารเคมี ปุยเคมีเป็นจํานวนมาก
ทําใหเกิดสารพิษตกคาง ทําใหดิน เสื่อมสภาพ ขาดความ
อุดมสมบูรณแ
4. ด้านความมั่นคง
4.1 มีการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
4.2 สืบเนื่องจากปัญหาในเรื่องมีประชากรแฝงในพื้นที่
เป็ นจํ านวนมาก ทํา ให เกิ ดปั ญหาเกี่ย วกั บอาชญากรรม
และการลักขโมย
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 มีงบประมาณสําหรับการพัฒนาไมเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน
5.2 งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากทางภาครัฐมี
ความลาชา ทําใหการดําเนิ นโครงการตาง ๆ เกิ ดความ
ลาชา เชน โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน สวนใหญจะได
ดําเนินการในชวงไตรมาสสุดทายของปีงบประมาณ ซึ่งเป็น
ชวงฤดูฝน การดําเนินโครงการจะลาชาและมีปัญหา
5.3 การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานกับ
เทศบาล
5.4 ประชาชนไมมีความเขาใจในระบบการบริหารงาน
ของเทศบาล ทํา ให เ กิด ปั ญ หาในด า นการติ ด ตอ สื่ อ สาร
และการรับบริการ

ความต้องการของประชาชน
- จัดกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังปูอมยาม
จุดตรวจภายในหมูบาน
- การแก ไ ขปั ญ หาและข อ พิ พ าทในเรื่ อ ง
เอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินของประชาชน
- จัดทําโครงการ/กิจกรรมใหความรูในการ
ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ หน ว ยแพทยแ เ คลื่ อ นที่
ใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง
- สงเสริมใหมีการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่
- ใหความรูแกประชาชนในเรื่องของการใช
สารกําจัดศัตรูพืช หรือการใชปุยแบบธรรมชาติ
ทดแทนการใชสารเคมี
- จั ดใหมี การประชาสัม พัน ธแเ สีย งตามสาย
ทั้งภายในหมูบานและองคแกร จัดกิจกรรม/
โครงการ รณรงคแการคัดแยกขยะในชุมชน
อย า งต อ เนื่ อ งและเป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน
เพื่อปัญหามลพิษและลดการเผาขยะในชุมชน
- เพิ่ ม มาตรการในด า นการรั ก ษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่ ใหความรูแกประชาชนให
มีสวนรวมในการดูแลสอดสองการลักลอบ
จําหนายยาเสพติด และการกออาชญากรรม
ในพื้นที่
- จั ด อบรม พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน
เทศบาลในดานความรู ระเบียบ กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารเพื่ อใหมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดดีที่สุด
- สงเสริมใหความรูแกประชาชนในเรื่องการ
บริหารจัดการ ระบบงาน และการใหบริการ
ของหนวยงานตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ และ
สิทธิที่ประชาชนพึงจะไดรับ
- สงเสริมการพัฒนาเรื่องกระบวนการทํางาน
และระบบการบริหารจัดการภายในองคแกร
และสงเสริมใหประชาชนมีความรู และเขาใจ
ในบทบาทหน า ที่ ข องตนเอง รวมถึ งการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
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เชียงใหม่

ประเด็นปัญหา
๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 มาตรฐานคุณภาพสินคาคอนขางต่ํา
1.2 เงินทุนมีนอย ขาดแคลนแหลงเงินทุน
1.3 การรวมกลุมของผูประกอบการในระดับชุมชน/
หมูบานยังมีนอย เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมด

๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การควบคุมโรคติดตอเป็นไปดวยความยากลําบาก
เนื่องจากมีกลุมผูใชแรงงานมาอาศัยอยูที่จังหวัดเชียงใหม
และผูติดเชื้อสวนใหญไมยอมเปิดเผยตัว
2.2 ปัญหาสุขภาพของแรงงานตางดาว ที่มาอาศัยอยู
เป็นจํานวนมาก

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ราษฎรสวนมากขาดจิตสํานึกในการอนุรักษแและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.2 มีการบุกรุกที่สาธารณะ เนื่องจากที่ดินมีราคาสูง
ราษฎรไม มี ที่ อ ยู อ าศั ย จึ ง บุ ก รุ ก ที่ ส าธารณะ ลํ า เหมื อ ง
สาธารณะ ที่ธรณีสงฆแ โบราณสถานและแหลงศิลปกรรม
3.3 ปัญหาน้ําเนาเสีย มีการปลอยน้ําเนาเสีย สิ่งปฏิกูล
ลงแมน้ําลําคลอง โดยเฉพาะคลองแมขา ทําใหราษฎรที่ใช
น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคไดรับผลกระทบ
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคง
4.1 มี ก ารบุ ก รุ ก ตั ด ไม ทํ า ลายปุ า และครอบครองที่
สาธารณะ และเขตปุาไมเพิ่มมากขึ้น
4.2 ปัญหายาเสพติด ยังมีการแพรระบาดในเยาวชน
และกลุมผูใชแรงงาน
4.3 มีการอพยพแรงงานเขามาอยูในพื้นที่อําเภอเมือง
เชียงใหมเป็นจํานวนมาก ทําใหเกิดปัญหาอาชญากรรม
และการบุกรุกที่สาธารณะเพื่อสรางที่อยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น
4.4 ประชากรขาดความรูความเขาใจทางดานกฎหมาย
หรือจงใจละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะดานการจราจร และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบยังไมเครงครัดในการบังคับใชกฎหมาย
4.5 มีผูกระทําความผิด กลับไปกระทําผิดซ้ํามีจํานวน
มากขึ้น เชน ดานยาเสพติด

ความต้องการของประชาชน
- พั ฒ นาและส ง เสริ ม การค า การบริ ก าร
และการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร
การคมนาคมและการขนสง ที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน เพื่อสรางงานและกระจายรายได
ใหกับประชาชนในพื้นที่ แกไขปัญหาความ
ยากจนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ และสติปัญญาโดยมุง เนนใหเกิดพัฒนา
ทางด า นคุ ณ ธรรมควบคู ไ ปกั บ การพั ฒ นา
ความรู อันเป็นการเสริมสรางความเขมแข็ง
และความสงบสุขของชุมชน รวมถึงการให
การสงเคราะหแ แ ก ผู ด อ ยโอกาสในสั ง คม
สงเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษแศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทองถิ่น และสถาปัตยกรรมลานนา
- อนุรักษแและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แกไขปัญหามลพิษ น้ําเสีย ขยะ
และปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะสมบัติของ
แผนดิน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มอย า งประหยั ด และคุ ม ค า
สอดคลองกับศักยภาพการพัฒนาพื้นที่อยาง
ยั่งยืน
- เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน ขจัดการ
แพรระบาดของยาเสพติด จัดระเบียบแรงงาน
ตางดาว แกไขปัญหาความเดือดรอน รําคาญ
และบรรเทาทุกขแ เพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
แกประชาชนอยางทั่วถึง

115
อาเภอ

ประเด็นปัญหา
๕. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
5.1 ปัญหาเสถียรภาพดานการเมือง การปกครองของ
ประเทศ ที่ยังไมเป็นประชาธิปไตยสมบูรณแแบบ
5.2 ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในดานการเมือง
และการบริหารจัดการภาครัฐ
5.3 การใหบริการและปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
ยั งไม ยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล และขาดการตรวจสอบจาก
ประชาชนและสังคม

๑๒. อาเภอดอย
สะเก็ด

๑๓. อาเภอ
สันทราย

1. ด้านเศรษฐกิจ
- เนื่องจากถนนในหมูบานหลายแหง ยังประสบปัญหา
เป็นหลุมเป็นบอประชาชนสัญจรไปมาเดินทางไปประกอบ
อาชีพขนสงพืชผลทางการเกษตรไมไดรับความสะดวกและ
ยังเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ผู สู ง อายุ ข าดสถานที่ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ทั้งกิ จกรรมสงเสริม สุขภาพอนามัย กิ จกรรมดา นอาชี พ
การถายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น ฯลฯ ต.เทพเสด็จ
2.2. เนื่ อ งจากลํ า เหมื อ งสาธารณะในพื้ น ที่ ตื้ น เขิ น
มีวัชพืชปกคลุมกีดกันทางเดินน้ํา
2.3 เนื่ อ งจากประชาชนในหมู บ า นยั ง มี น้ํ า สํ า หรั บ
อุปโภคบริโภคไมเพียงพอ
2.4 บริเวณหนาวัดภูมิทัศนแไมสวยงามนาดู
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 เนื่อ งจากลําเหมือ งในพื้นที่ ถูก น้ํา เซาะพังทลาย
หลายแหง
3.2 ปั ญ หามลพิ ษ จากการเผาศพส ง ผลกระทบต อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ในหมูบานและชุมชนหลายๆ จุดยังขาดความ
ปลอดภัยทั้งในชวงกลางวันและกลางคืน
4.2 ด ว ยสถานการณแ ด า นยาเสพติ ด ในปั จ จุ บั น
มีแนวโนมจะกลับมาและทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบ
กั บ สภาพปั ญ หาด า นเศรษฐกิ จ และปั ญ หาสั งคมที่ มี อ ยู
มีสวนกอใหเกิดปัญหายาเสพติดซึ่งผูเสพยาเสพติดมีอยูทุก
เพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและกลุมแรงงาน ซึ่งสงผล
กระทบตอสวัสดิภาพและความเป็นอยูของคนในสังคม
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ชาวบานในพื้นที่มีรายไดนอย อีกทั้งยังมีคนวางงาน
1.2 ผลผลิตของพืชผลทางการเกษตรตกต่ําเนื่องจาก
สภาพอากาศ การเกิดโรคระบาดปัญหาการขาดแคลนน้าํ
ทําการเกษตร และตนทุนการผลิตทางการเกษตรสูง

ความต้องการของประชาชน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสงเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
องคแพระมหากษัตริยแ ทรงเป็นประมุข เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองและ
ใชสิทธิทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
พัฒนาการบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
ภายใต หลักธรรมาภิบาล เพื่อ ใหเกิ ดความ
โปรงใส และพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบ
จากประชาชนและสังคมโดยรวม

- อยากใหมีรา นคาชุมชน เพื่อขายสินคาราคาถูก
คุณภาพดีใหกับผูที่มรี ายไดนอย
- อยากใหมีงบประมาณในการสนับสนุนสินคา
ภายในชุมชนหรือธุรกิจ SME
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ความต้องการของประชาชน

1.3 การคมนาคมขนสงยากลําบากในการสัญจรขนสง
พืชผลทางการเกษตร
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาชาวบานในพื้นที่อยากมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่ม
รายไดใหแกครอบครัว
๒.๒ ปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพและโรคภั ย ไข เ จ็ บ รวมทั้ ง
สวัสดิการดานสาธารณสุข
2.3 ปัญหาครอบครัว ผูดอยโอกาสผูพิการถูกทอดทิ้ง
2.4 ปัญหาสุขภาพ โรคติดตอโรคระบาดในชุมชน
2.5 ขาดการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
2.6 ขาดการจัด ตั้งและพัฒ นาแหล งการเรี ยนรูด า น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทองถิ่น
2.7 ถนนเป็นหลุมเป็นบอแคบ และเกิดอุบัติเหตุบอย

- กอสรางถนนภายในตําบล ใหมีการสั ญจร
ไปมาไดสะดวก ใหครอบคลุมทั่วทั้งตําบล

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาหมอกควัน ไฟปุา รวมทั้งฝุุนละอองจาก
การ ลักลอบเผาขยะ ใบไมในพื้นที่
๓.๒ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร
๓.๓ ปัญหาเรื่องขยะภายในชุมชน
3.4 ประชาชนขาดการมี ส ว นร ว มในการดู แลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.5 เกิดน้ําเสียจากแหลงชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม

- จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับคนในชุมชน
เพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายไดใหกับคน
ในชุมชน
- อยากใหมีเครื่องเลนสนามหรือสวนสาธารณะ
ไวสําหรับเป็นที่ออกกําลังกายของคนในชุมชน
- รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า แผน/กํ า หนด
แนวทางในการสงเคราะหแ ผู ด อ ยโอกาส
ผู สู ง อายุ ผู ป ระสบปั ญ หาสั ง คมทั้ ง ในด า น
การศึกษา การพัฒนาอาชีพการเขาถึงปัจจัย
การยังชีพ
- สงเสริม สนับสนุนใหเกิดแหลงเรียนรูเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางกลุมกิจกรรม
ศิลปะที่เกี่ยวของกับภูมิปัญญาทองถิ่น
- ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนใหได
มาตราฐานมีความปลอดภัยในการเดินทาง
และขนสงสินคา
- อยากใหมีการปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชุมชน
และพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับ
การปูองกันและแกไขปัญหามลพิษทางอากาศ
- อยากใหมีฝายชะลอน้ําสําหรับชุมชนใน
การทํา การเกษตร และเพิ่ม พื้นที่สีเ ขียวให
มากขึ้น
- อยากจัดโครงการรณรงคแคัดแยกขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
- รณรงคแประชาสัมพันธแใหชุมชนตระหนักใน
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและ
บริโภคที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

๔. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาเรื่องการแบงพรรคพวก ไมมีความสามัคคี - อยากใหมีการจัดกิจกรรม หรือรณรงคแ
ในชุมชน
เพื่ อ ให ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
๔.๒ ปัญหาเรื่องยาเสพติด และอบายมุขในพื้นที่
สามัคคีปรองดอง รวมทั้งมีสวนรวมในการ
ปกปูองสถาบันที่สําคัญของชาติ
- ติดตั้งกลอง CCTV ภายในจุดเสี่ยงเพื่อ
ปูองกั นปัญ หาเรื่องยาเสพติ ด และปู องกั น
ปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน รวมถึงรักษาความสงบเรียบร อยใน
พื้นที่
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๕. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ปัญหาเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น
๕.๒ ปัญหาเรื่องการขาดงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่
5.3 ปัญหาไมมีฐานขอมูลแรงงานตางดาวที่เป็นปัจจุบัน
ทําใหยากในการควบคุมและกํากับดูแล

๑๔. อาเภอแม่แตง ๑. ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําและไมแนนอน
๑.๒ เกษตรกรขาดความรูในการประกอบอาชีพเสริม
๑.๓ การสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนดานการ
ทองเที่ยวยังไมไดรับการสนับสนุน
๑.๔ ตนทุนการผลิตทางการเกษตรสูง
๑.๕ ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีไมเพียงพอ
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ประชาชนไมมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
๒.๒ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสไมไดรับการดูแลสงเคราะหแ
๒.๓ ประชาชนสวนใหญไมไดเป็นเจาของในที่ดินทํากิน
๒.๔ ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งให อยูเพียงลําพังเพราะบุต ร
หลานตองไปประกออาชีพอื่น
๒.๕ ปั ญ หาน้ํ าเพื่ อการอุ ป โภคและเพื่ อการเกษตรมี
ไมเพียงพอ
๒.๖ ดานสุขภาพและการใหบริการทางการแพทยแ

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ การบุกรุกพื้นที่ปุา
๓.๒ ปัญหาหมอกควันไฟปุา
๓.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๓.๔ ประชาชนขาดจิตสํานึกและความตระหนักในการ
อนุรักษแทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
3.5 มีปัญหาเรื่องขยะและน้ําเสียเพิ่มมากขึ้นสงกลิ่น
เหม็นรําคาญ

ความต้องการของประชาชน
- อยากใหม ีก ารฝึก อบรมเพื ่อ พัฒ นา
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านดา นการ
ปูองกันการทุจริต และผลประโยชนแ
ซับซอนของเจาหนาที่รัฐ
- อยากใหมีงบประมาณสนับสนุนในการทํา
กิจกรรมของคนในชุมชน
- ประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประโยชนแในการกํากับดูแลแรงงานตาง
ดาวในพื้นที่
- มีการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร
- ราคาพืชผลทางการเกษตรที่สูงขึ้น
- ตองการใหหนวยงานภาครัฐใหความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ
- พัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
- สงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนอยางยั่งยืน
- ตนทุนทางการผลิตต่ําลง
- ตองการใหมีตลาดรองรับพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
- เพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุใหมากขึ้นใหเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ
- ตองการเอกสารสิทธิที่ดําทํากิน
- สงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
- สงเสริมและสรางกิจกรรมยามวางใหผูสูงอายุ
อยางตอเนื่อง
- จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหมีเพียงพอ
ตลอดปี
- มีน้ําสะอาดใชอุปโภคบริโภคอยางพอเพียง
- การเขาถึงบริการทางการแพทยแ
- ความรูในการปูองกันละเฝูาระวังการติดเชื้อ
จากโรคระบาดตามฤดูกาล
- ปูองกันการบุกรุกทําลายปุาและทรัพยากร
ธรรมชาติ
- พื้นที่ปุาและปุาชุมชนมีระบบนิเวศที่สมดุล
- ปูองกันปัญหาไฟปุา
- ลดปัญหามลพิษและหมอกควัน
- ประชาชนในพื้นที่สามารถอยูรวมกับปุาได
- ประชาชนมี จิ ต สํ า นึ ก ให ป ระชาชนเกิ ด
ความตระหนั ก ในการหวงแหนอนุ รั ก ษแ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
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๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปูองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
๔.๒ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
๔.๓ การมีสวนรวมของภาคสวนในชุมชนในการปูองกัน
การแพรระบาดของยาเสพติด
๔.๔ ปัญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยแ

๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ
๕.๒ การสงเสริมการมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ

๑๕. อาเภอ
สันป่าตอง

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปัญหาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๑.๒ ปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
๑.๓ ปัญหาการสงเสริมและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร
๑.๔ ปัญหาการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑแชุมชน
และภูมิปัญญาทองถิ่น
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาดานยาเสพติด
๒.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
๒.๓ ปัญหาดานสุขภาพของประชาชน
2.4 ปัญหาราษฎรในพื้นที่ไมมเี อกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดลอม
๓.๒ ปัญหาการอนุรักษแ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๓ ปัญหาดานพลังงานทดแทน
3.4 ปัญหาดานการบริหารจัดการน้ํา เพื่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภค บริโภค

ความต้องการของประชาชน
- ปราบปรามพื้นที่ปลูกฝิ่น
- การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมดไป
- ตองการใหมีกลองบันทึกภาพ CCTV ในจุด
เสี่ยงของหมูบาน
- เจาหนาที่รัฐใหความสําคัญในการรักษา
ความสงบเรียบรอยมากขึ้น
- ประชาชนใหความรวมมือกับรัฐในการแจง
เบาะแสยาเสพติด
- มีชองทางการแจงเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
- ภาครัฐเขาควบคุมการเขา - ออก นอกพื้นที่
ของแรงงานตางดาวใหถูกกฎหมาย
- เจาหนาที่รัฐออกตรวจตราเพื่อปกปูอง
ปรามการกระทําผิดของแรงงานตางดาวและ
การคามนุษยแ
- บุคลากรภาครัฐทํางนอยางมีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการขององคแกรอยูภายใต
หลักธรรมาภิบาล
- ผูนําทองที่มีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่
- ทุกภาคสวนทีการบูรณาการรวมกันในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคแกร
- กอสรางโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน เสนทาง
คมนาคม เพื่อ นใช ใ นการสั ญจรและขนส ง
สินคาทางการเกษตร
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชนโบราณสถาน
เวียงทากานและหนองสะเรียม
- สรางอาชีพและรายได
- ตองการใหมีการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
- ตองการใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยแสิน
- ตองการใหสงเสริมดานสุขภาพแกประชาชน
- ตองการเตาเผาขยะชีวมวล
- ตองการใหมีการสงเสริมอนุรักษแ ทรัพยากร
ในพื้นที่ เชนปุาไม
- ตองการใหภาครัฐสงเสริมใหสถานประกอบ
การนําสิ่งปฏิกูลไปตอยอด เพื่อสรางสภาพ
แวดลอมที่ดีใหแกชุมชน
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๑๖. อาเภอสะเมิง

ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน

3.5 ปัญหาดานการจัดการขยะมูลฝอย และมลพิษจาก
สถานประกอบการฟารแมสุกร, ฟารแมไก
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ
- สรางเขื่อนปูองกันตลิ่ง
๔.๒ ปัญหายาเสพติด
- สรางระบบประปาหมูบาน
๔.๓ ปัญหาขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค
- ตองการใหมีการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
- ตองการสรางระบบประปาและเจาะบอดาล
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ปัญหาขาดการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน - สงเสริมการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึก
๕.๒ ปัญหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของประชาชนในการดํารงชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตย
- ตองมีการพัฒนาความรู ความสามารถ
ดานจริยธรรม การสื่อสารและเทคโนโลยี
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปั ญหาโครงสรา งพื้ น ฐานเพื่อ รับ รองการพัฒ นา - ปรับปรุงและพัฒนาเสนทางคมนาคมภายใน
ดานการขนสง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค การเกษตรและ อําเภอใหมีความสะดวก
การทองเที่ยว
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรับรองการ
๑.๒ ปัญหาการพัฒนาสินคาทางภูมิปัญญาและ
พั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ สาธารณู ป โภคการ
ผลิตภัณฑแทางการเกษตร
เกษตรและการทองเที่ยว
1.3 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
- การพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑแการเกษตร
ใหมีคุณภาพ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน
- จัดตั้งตลาดกลางเพื่อการเกษตร
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาความเลื่อมล้ําของสังคม
- ลดความเลื่อมล้ําของสังคม และสรางโอกาส
๒.๒ ปัญหาการศึกษาของประชาชน
ในการเขาถึงบริการรัฐ
๒.๓ ปัญหาดานสุขภาพ
- สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับ
2.4 การไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมตาม
ศักยภาพตอเนื่องตลอดชีวิต
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ
และการมีสวนรวมทุกระดับ
- มีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาเรื่องความรู การปลูกจิตสํานึก การอนุรักษแ - ยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ
ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบ และปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
นิเวศนแ แบบมีสวนรวมของชุมชนใหคงอยูและยั่งยืนโดย ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การบูรณาการของทุกภาคสวน
- การบริหารจัดการใชประโยชนแทรัพยากร 3.2 การขาดแคลนแหลงน้ําอุปโภค บริโภค และเพื่อ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การเกษตร
- เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนใหเขมแข็งในการบริการจัดการ ดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ความต้องการของประชาชน
- การสรางฝายเพื่อกักเก็บน้ํา การสรางแกมลิง
ฝายชะลอน้ําตลอดเสนทางในลําคลองสาย
หลักและสายรอง

๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาการมีสวนรวมของชุมชน เครือขาย ภาครัฐ
และภาคเอกชนในการสรางความเขมแข็งและมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยแสิน แกไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งให
การคุมครองสิทธิตามกฎหมาย

๑๗. อาเภอ
เชียงดาว

- บูรณาการหนวยงานดานความมั่นคงและ
สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวน
เพื่ อแกไ ขปั ญหาและเสริ มสรา งชุ มชนให มี
ความมั่นคง สงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยแสินของประชาชนเพื่อใหเป็นสังคม
สงบรวมเย็น
- สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ /และหรือให
รางวั ล ตอบแทนคุ ณ ความดี แ ก ป ระชาชน
เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนที่เขามามี
สวนรวมในกิจการ
- สนับสนุนคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับ
ประชาชน

๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ - สงเสริมและพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู
ประชาชนมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส เป็นธรรม เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพการทํางานใหเกิด
และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- สงเสริมการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- กิจกรรมโครงการที่มาจากแผนชุมชนไดรับ
สนับสนุนงบประมาณ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ขาดการจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ - การพั ฒ นาด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ได แ ก
เป็นระบบดานการทองเที่ยว
ระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟูา น้ําประปา
๑.๒ ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นที่องคแการของ
ประชาชนในพื้นที่มีนอยไมเพียงพอตอความตองการ
๑.๓ ขาดความรวมมืออยางจริงจังของผูประกอบการ
และบุคคลากรภาคธุรกิจ
๑.๔ ขาดแรงงานทางดานการเกษตร
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ บุคลากรและสถานที่ดานงานบริการสุขภาพไม
- ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ส ง เสริ ม
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจิ ต สาธารณะ
๒.๒ ความรุนแรงของปัญหาเด็ก เยาวชนและผูส ูงอายุ ส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มี
ที่เป็นภาระพึ่งพิงทางสังคม
ศักยภาพ
๒.๓ ขาดการสนับสนุนการใชประโยชนแจากภูมิปญ
ั ญา
และปราชญแทองถิ่น
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๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ขาดการสรางความรูความเขาใจและจิตสํานึกแก
ประชาชนในการอนุรักษแธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.๒ ขาดมาตรการที่จริงจังและชัดเจนในการควบคุม
ปูองกัน และแกปัญหามลพิษ
๓.๓ มีการบุกรุกพื้นที่ปุาและการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ยาเสพติดยังมีการแพรระบาดเป็นปัญหาที่
ตอเนื่อง
๔.๒ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและ
เอกชนไมถูกนํามาใชในการพัฒนา
๕.๒ ระบบขอมูลสารสนเทศของอําเภอยังขาด
ประสิทธิ ภาพในการนําไปใชอยางตอเนื่อง
๕.๓ ระบบงานประชาสัมพันธแขาดประสิทธิภาพ
๑๘. อาเภอแม่วาง ๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปัญหาหนี้สินเกษตรกรทั้งในระบบและนอกระบบ
๑.๒ ปัญหารายไดไมเพียงพอกับรายจายครัวเรือน
๑.๓ ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
๑.๔ ปัญหาราคาสินคามีต นทุนการผลิดที่เ พิ่มขึ้นแต
ราคาจําหนายลดลง
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ ปัญหาขาดน้ําสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
๒.๒ ถนนและระบบคมนาคมภายในหมูบานไมสะดวก
โดยเฉพาะหนาฝน
๒.๓ การหลั่งไหลของวัฒนธรรมตางถิ่น ทั้งที่ เนื่องจาก
มีคนตางถิ่นมาซื้อที่ดินในพื้นที่
๒.๔ ขาดความสนใจดานการศึกษาเนื่องจากมีปัญหา
ความยากจน
๒.๕ ปัญหาการแพรระบาดของยากเสพติดในพื้นที่

๑๙. อาเภอ
สันกาแพง

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ปัญหาตัดไมทําลายปุาและปัญหาหมอกควันไฟปุา
ในฤดูแลง
๓.๒ ปัญหาภัยแลงและขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ผลิตสินคาดานหัตถกรรมและสินคา ดานการเกษตร
ผูป ระกอบการด านการท อ งเที่ ย วของอํ า เภอสั น กํา แพง
ยังขาดองคแความรูดานการตลาด

ความต้องการของประชาชน
- การอนุรักษแฟื้นฟูและลดขอขัดแยงในการ
ใช ป ระโยชนแ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม

- บูรณาการหนวยงานดานความมั่นคงและ
สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวน
เพื่อแกไขปัญหา
- พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัยและสามารถใหบริการอยางรวดเร็ว

- ขยายเวลาชําระหนี้ทั้งในและนอกระบบ
- ความรูดานวิชาการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
ขาว หอมหัวใหญและลําไย
- เอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน
- สงเสริมอาชีพที่เหมาะสมในพื้นที่ งานฝีมือ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ
- ปรับปรุงติดตั้งซอมแซมประปาหรือระบบ
กรองน้ําสําหรับบริโภค
- ปรับปรุงซอมแซมถนนและพัฒนาระบบ
คมนาคมในหมู บ า นให มี ค วามพร อ มและ
สะดวกในการสั ญ จรและขนส ง ผลผลิ ต
ทางการเกษตร
- เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเพื่อ
ปูองกันการซื้อขายหรือบุกรุกที่ดิน ปุาตนน้ํา
- สรา งจิ ตสํ า นึก และกระตุ น สร า งความ
ตระหนักในดานการศึกษาใหแกราษฎร
- สงเสริมและสนับสนุนและสรางจิตสํานึก
ในการอนุ รั ก ษแ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในพื้นที่
- รับการสงเสริมและพัฒนาองคแความรู ดาน
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑแ การพัฒนา
บรรจุ ภั ณ ฑแ และการประชาสั ม พั น ธแ แ ก
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ความต้องการของประชาชน

๑.๒ เกษตรกรตองการเพิม่ มูลคาเพิ่มของ ผลิตผลทาง
การเกษตร
๑.๓ อําเภอสันกําแพงยังขาดการพัฒนา โครงสราง
พื้นฐานสําคัญๆ เพื่อตอบสนองการ ดํารงชีวิต การเกษตร
กรรมการทองเที่ยว
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ อํ า เภอสั น กํ า แพงมี แ นวโน ม ที่ จ ะไม มี ผู สื บ ทอด
ภูมิปัญญาดานการหัตถกรรม และการเกษตร
๒.๒ อําเภอสันกําแพงมีปัญหาการขยายตัว ของชุมชน
เมืองและหมูบานจัดสรรกอใหเกิดความบกพรองในการ
รักษาความมั่นคงภายใน มีปัญหาดานการจัดการขยะ
ปัญหาน้ําทวม และปัญหาในการควบคุมโรคติดตอ

ผูประกอบการดานงาน หัตถศิลป
- รับการสงเสริมและพัฒนาองคแความรูดาน
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑแ การพัฒนา
บรรจุภัณฑแ และการประชาสัมพันธแ แกเกษตรกร
ผูผลิตสินคา เกษตรปลอดภัย

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ มี ปั ญ หาหมอกควั น ไฟปุ า ในฤดู แ ล ง
๓.๒ การขาดแคลนน้ํา ในฤดู แ ล ง

๒0. อาเภอสารภี

๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ดวยความที่อําเภอสันกําแพงกําลัง พัฒนาไปเป็น
สังคมเมืองแบบเต็มตัว จึงมีปัญหาการระบาดของยาเสพติด
๔.๒ มีสถานบริการเกิดขึ้นใหมเพิ่มมากขึ้น และเริ่มมี
แรงงานตางดาวเขามาในพื้นที่มากขึ้นดวย
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ อําเภอสันกําแพงเป็นอําเภอที่มีจํานวน ประชากร
มาก ทําใหการใหบริการโดยภาครัฐ ในบางครั้งยังบกพรอง
๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ สินคาอุปโภคและบริโภคประจําวันและราคา
อาหารมาก รายไดไมเพียงพอตอคาครองชีพ
๑.๒ ขาดการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑแ แหลงทองเที่ยว
ขาดการพัฒนา
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.๑ การอพยพยานถิ่นฐาน
๒.๒ อัตราการปุวยโรคติดตอ
๒.๓ ปัญหาอบายมุขในพื้นที่
๒.๔ การบุกรุกทีส่ าธารณะ แมน้ําปิง
2.5 จัดหาเครื่องออกกําลังกาย

- ต อ งการสร า งเครื อ ข า ยคนรุ น ใหม ที่ มี
ความสนใจในการทํางานดานหัตถศิลป และ
เกษตรกรรม เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่ น
ใหมีความรวมสมัย
- ตองการการแกไขปัญหาที่เกิดจากการ
ขยายตั ว ของหมู บ า นจั ด สรร โดยเฉพาะ
ปัญหาน้ําทวมขัง
- ตอ งการใหมี การสงเสริ มการใช ภ าษา
ตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว
- สร า งความตระหนั ก และความเข า ใจ
ร ว มกั น ของชุ ม ชนในการปู อ งกั น ปั ญ หา
หมอกควันไฟปุา
- เตรียมแหลงน้ําสํารองเพื่อ ใชในฤดูแลง
- ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดอยาง
เขมงวด
- ใหมีการจัดระเบียบสถานบริการ
- ปรับปรุงการใหบริการที่มี ความรวดเร็ว
และอํานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น
- ตองการใหรัฐบาลควบคุมราคาสินคาอุปโภค
และบริโภคไมใหมีราคาที่สูงมากและเพียงพอ
ตอคาครองชีพ
- ตองการใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีการ
พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑแ
- ใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
- ใหหนวยงานสาธารณสุขและชุมชนแกไข
ปัญหารวมกัน
- สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนดําเนินชีวติ
บนวิถีพอเพียง
- ตองการใหหนวยงานใหความชวยเหลือ
- ขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการ
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๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ ขาดผูด ูแลสภาพแวดลอมเพื่อใหเป็นแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ
3.2 การระบายน้ําไมสะดวก เกิดน้ําทวมขัง เนาเหม็น
สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
๔. ด้านความมั่นคง
๔.๑ ปัญหาอาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยแสิน การระบาดของยาเสพติดและปัญหาตางดาว
๕. ด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ บุคลากรไมเพียงพอกับการบริการประชาชน
๕.๒ ปัญหาความไมเขาใจในระเบียบกฎหมายของ
ประชาชนและกาตีความของกฎหมาย

๒๑.อาเภอ
ดอยหล่อ

1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ประชาชนมีรายไดตอครัวเรือนไมสูง
1.2 สินคาการเกษตรบางชวงราคาตกต่ํา ไมมีมาตรการ
แกไข หรือสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
1.3 ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจังในการ
สรางงาน สรางรายได ใหแกประชาชน
1.4 โครงสรางพื้นฐานบางพื้นที่ยังตองไดรับการ
ปรับปรุง หรือกอสราง เชน ระบบของน้ํา, ถนน เป็นตน

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 จํานวนผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
2.๒. ปัญหาเด็กและเยาวชนมีการใชเวลาวางอยางไม
เหมาะสม – ติดเกมสแ ติดอินเตอรแเน็ท
2.๓ เยาวชนมีเพศสัมพันธแกอนวัยอันควร
2.๔ ปัญหาเสพสารเสพติด

ความต้องการของประชาชน
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวอนุรักษแและปรับปรุง
ภูมิทัศนแตนยาง เพื่อใหเป็น เอกลักษณแของ
อําเภอสารภีสืบไป
- ขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการ
- ตองการใหภาคราชการไดดําเนินการกวาด
ล า งอาชญากรรม ปั ญ หาแรงงานต า งด า ว
ที่มาสรางปัญหาในพื้นที่และแกไขปัญหายา
เสพติดใหหมดสิ้นไป
- เนื่องจากติดตอราชการทําใหเกิดความ
ลาชาเนื่องจากบุคลากรไมเพียงพอควรเพิ่ม
บุคลากรใหเพียงพอกับการบริการ
- ตองการใหรัฐแกไขปัญหา
- การพั ฒนาโครงสรา งพื้ นฐานที่ส นับ สนุ น
ภาคเศรษฐกิจและภาค การเกษตรเชนถนน
ระบบขนสงมวลชนและสาธารณูปโภค
- การสงเสริมและพัฒนาทักษะและชองทาง
การประกอบอาชีพ เชน กลุมผูประกอบการ
OTOP SMEs
- การแกไขปัญหาและยกระดับราคําสินคา
เกษตรเชนขาวโพดลําไย หอมแดง เป็นตน
- การยกระดับจัดระเบียบและพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยวใหทรงคุณคา และมีเสนหแนามาเยือน
เชน ผาชอพิพิธภัณฑแพระพิฆเนศวัดพระธาตุ
ดอยนอย เป็นตน
- การส งเสริ ม การพั ฒ นาโดยคงอั ต ลั ก ษณแ
ลานนา
- การพัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการ
ศึกษาและสงเสริมการศึกษาในทุกชวงวัย
- การพัฒนาและสงเสริมความเทาเทียมใน
การเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
- การเตรี ย มความพร อ มการเข า สู สั ง คม
ผูสูงอายุ
- การเสริ มสร างความเขมแข็งของสถาบั น
ทางสังคม ไดแก ครอบครัว โรงเรียน วัด
- การแกไขปัญหาสังคมเชนปัญหายาเสพติด
ปัญหาเด็กและเยาวชน
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3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ขาดแคลนน้ํา
3.2 หมอกควันไฟปุา
3.3. ปัญหาขยะ
3.4 ที่ดินทํากิน
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหายาเสพติด
4.2 การบูรณาการระหวางทุกภาคสวน

5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การบริการภาครัฐเชิงรุกยังขาดประสิทธิภาพ
5.2 วัสดุอุปกรณแในการบริหารจัดการบางอยางไมมี
ความพรอม หรือบางอยางชํารุดเสียหายและขาดแคลน
5.3 งบประมาณในการบริหารจัดการภาครัฐไมเพียงพอ

๒๒. อาเภอ
จอมทอง

๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปั ญหาปัจ จั ยต น ทุน ทางการผลิ ต สิน ค าทางการ
เกษตรไมเพียงพอ ไดแก คาแรง วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณแ
1.2 ปัญหาขาดชองทางและตลาดกลางจําหนายสินคา
1.3 ปัญหาแรงงานตางดาวในพื้นที่มีจํานวนมากสงผล
ใหแรงงานในพื้นที่ตกงาน
1.4 ปัญหาสินคาทางการเกษตรไมไดมาตรฐานตาม
ความตองการของตลาด
1.5 ปั ญหาเกษตรกรมีร ายได ลดลงเนื่อ งจากปั ญหา
ภัยแลง
1.6 ปัญหาการอนุรักษแ/สืบทอดภูมิปัญญาทองถิ่นให
คงอยูสืบไปในการผลิตสินคาโอท็อป เชน การทอผาฝูาย
ทอมือ การทอผา ตีนจกจอมทอง การตัดกระดาษ การจักสาน
เป็นตน
1.7 ปัญหาผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเป็นคนนอก
พื้ น ที่ ขาดความตระหนั ก และความรั บ ผิ ด ชอบในการ
พั ฒ นาและอนุ รั ก ษแ แ หล งท อ งเที่ ย ว ทั้ ง เชิ งนิ เ วศนแ และ
วัฒนธรรม
1.8 ขาดการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ประชาชนในพื้ น
ใหมีสวนรวมในการทําธุรกิจดานการทองเที่ยว
1.9 ปั ญ หาสถานประกอบธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว ไม มี
ใบอนุญาตถูกตองตามกฏหมาย
1.10 ปัญหาดานสื่อ และการใชภาษาของผูประกอบ
ธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เ พื่ อ เข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน

ความต้องการของประชาชน
- การจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
- การแกไขปัญหาหมอกควันไฟปุา
- การจัดหาที่ดินทํากิน
- การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม
- การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
- การแกไขปัญหาความมั่นคงโดยบูรณาการดาน
ความมั่นคงและสงเสริมสนับสนุนความรวมมือ
ทุกภาคสวน
- การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดของ
พื้นที่
- การสงเสริมการเขาถึงบริการภาครัฐที่ทั่วถึง
สะดวก และรวดเร็ว
- การเตรียมความพรอมระดับองคแกรและพัฒนา
รองรับประชาคมอาเซียน
- เป็นองคแกรแหงการเรียนรูและพัฒนา
- สงเสริมและพัฒนา และบริหารจัดการ
การทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยวทุกดาน
- สร า งความมั่ น คงในอาชี พ และรายได
ในระดับครัวเรือน และชุมชน
- พั ฒ นา ส ง เสริ ม สื บ สาน และอนุ รั ก ษแ
การผลิตผาฝูายทอมือ และสรางมูลคาผลผลิต
- พั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการประกอบอาชี พ
ที่เกิดจากภูมิปัญญาทองถิ่นเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับประชาชน
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1.11 ปัญหาขาดเจาภาพหลักในการดูแลและสงเสริม
การทองเที่ยวอยางจริงจัง
1.12 ปัญหาการควบคุมคุณภาพของผูประกอบการ
ใหทําตัวเป็น เจาบานที่ดี ของผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยว เชน ที่พัก รานอาหาร รถโดยสารในพื้นที่
1.13 ปัญหาดานสุ ขอนามัย การักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทองเที่ยว
1.14 ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน
ของนักทองเที่ยว
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การเพิ่มขึน้ ของปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่มีผลกระทบ
ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน และปัญหาครอบครัว
2.2 ปัญหาดานสุขภาพของกลุมอายุคน เชน ผูสูงอายุ
มีจํานวนมากขึน้ ทําใหเกิดปัญหาดานสุขภาพมากขึ้น ปัญหา
ขาดการดูแลเอาใจใสจากคนในครอบครัว
2.3 ปัญหาประชาชนปุวยเป็นโรคไขเลือดมากขึ้น และ
ปัญหาโรคไมติดตอในพืน้ ที่มีจานวนเพิ่มขึน้
2.4 ปัญหาดานการศึกษา เกิดคานิยมในการสงบุตร
หลานไปศึกษานอกพื้นที่
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหาการตัดไมทําลายปุาและการบุกรุกพื้นที่ทํา
กินในเขตปุาอนุรักษแ และปุาตนน้ํา
3.2 ปัญหาภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงเชน ภัยแลง
และอุทกภัย
3.3 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยว
3.4 ปัญหาการขาดระบบการบริหารจัดการน้ําทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
3.5 ปัญหาหมอกควันไฟปุา และปัญหาการลักลอบเผา
ปุาเพื่อหาอาหารและของปุา
3.6 ปัญหาการทําลายระบบนิเวศนแ
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหาเสพติดในพื้นที่
4.2 ปัญหาภัยคุกคามจากผูคา และผูเ สพยาเสพติด
4.3 ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

๒๓. อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา

๑. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว และราคาตนทุน
การเพาะปลูกสูงเนื่องจากพื้นที่หางไกล
1.2 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี จึ งต องใช น้ํ าสํ าหรับ เกษตรกรรมตลอดทั้ งปี

ความต้องการของประชาชน

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดํารงชีวิต
- สรางสังคมแหงการเรียนรู สงเสริมพัฒนา
- ส ง เสริ ม สื บ สาน และอนุ รั ก ษแ ป ระเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทองถิ่น
- เสริ มสรา งความเข มแข็งของสถาบั นทาง
สังคม
- สรางจิตสํา นึกและการมีสวนรวมอนุรักษแ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ส ง เสริ ม การนํ า ภู มิ ปั ญ ญาท อ งถิ่ น มา
ประยุ ก ตแ ใ ช และคิ ด ค น นวั ต กรรมใหม ๆ
มาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
สรางความเข็มแข็งใหประชาชน
- เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยแสินใหประชาชน
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
เพื่อการขนสง การทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ
- พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อรองรับ การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค การเกษตร
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๒๔. อาเภอ
ไชยปราการ
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ความต้องการของประชาชน

การเริ่มเขามาประกอบการ/ธุรกิจของนายทุนตางถิ่น
และการท อ งเที่ ย วการพั ฒ นาสิ น ค า และ
1.3 พื้นที่สวนใหญเป็นพื้นที่ลุมน้ําชั้น ๑ A ทําใหมีพื้นที่ ผลิตภัณฑแการเกษตรใหมีคุณภาพ
ทํากินและที่อยูอาศัยจํากัด (เอกสารสิทธิ์)
- จัดทําระบบประปาหมูบ านใหครอบคลุม
- จัดทําฝายตนน้าํ เพื่อรักษาปุาตนน้าํ ในระยะยาว
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การหลั่งไหลของความเจริญและวัฒนธรรมจาก - ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั งคม และสร า ง
ภายนอกชุมชน
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
2.1 ถนนคมนาคมระหวางหมูบาน/ตําบลสวนใหญ - สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับ
เป็ น ถนนดิ น ลู ก รั ง ในฤดู ฝ นเดิ น ทางสั ญ จรยากลํ า บาก การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมตาม
เนื่องจาก อปท.ในพื้นที่มีงบประมาณจํากัด และการขอ ศักยภาพตอเนื่องตลอดชีวิต
งบประมาณยากลําบากสาเหตุจากพื้นที่อยูในเขตปุาสงวน
2.3 ปั ญ หาด า นการเข า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข และ
สุขภาพอนามัย
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ดินไมเก็บกักน้ํา ทําใหมีปัญหาเรื่องน้ําอุปโภค - ยกระดั บ ขีด ความสามารถในการรองรั บ
บริโภค
และปรั บ ตั ว ต อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
3.2 ปัญหาการลักลอบตัดไมทําลายปุา
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การบริหารจัดการการใชประโยชนแทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผานการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน
๔. ด้านความมั่นคง
4.1 ประเทศเพื่อนบานเป็นแหลงผลิตและคายาเสพติด - มุงบูรณาการดานความมั่นคงและสงเสริม
สนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อแกไข
ปัญหา
- การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 พื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนาทั้งอําเภออยูในเขตปุา - แกไขกฎหมายปุาไม
สงวนแหงชาติ จึงไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆ ได และ
การของบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ก็มีอุปสรรคในขั้นตอน
ของระเบียบกฎหมาย
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ปญหาเสนทางในการขนสงพืชผลทางการเกษตร - การปรับปรุงถนน เพื่อการคมนาคม และ
1.2 ปญหาพืชผลทางการเกษตรมีแนวโนมลดต่ําลง การขนสงสินคา ใหดีขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งสวนทางกับคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
- มีแหลงน้ําสําหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตวแ
1.3 ชองทางการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรมีนอย อยางเพียงพอ
1.4 กลุมผลิตสินคา และผลิตภัณฑตางๆ ยังไมเขมแข็ง - ปูองกันและแกไขปัญหาการเขาเมืองโดย
และไมสามารถแขงขันทางการตลาดได
ผิดกฎหมายของแรงงานตางดาว
1.5 ปญหาแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามาขายแรงงาน
1.6 ปญหาผลผลิตทางการเกษตรไมไดคุณภาพกับ
สินคาที่ตลาดตองการ
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปญหาขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรับรองการ
- มีแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอุดมสมบูรณแ
พัฒนาในอนาคต
และพอเพียงสําหรับการเกษตร และเลี้ยงสัตวแ
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๒๕. อาเภอฮอด

ประเด็นปัญหา

ความต้องการของประชาชน

2.2 ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งประชาชนยัง
ไมเห็นความสําคัญของการดําเนินงานดานตาง ๆ
2.3 ปญหาดานคมนาคม
2.4 ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค
2.5 ป ญหาการไฟฟาส องสวางในหมู บาน ทํ า ให
ไมปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน
2.6 ปญหาดานสุขภาพของคนทุกเพศ ทุกวัย ปญหา
ดานการดูแลในครอบครัวปญหาโรคไขเลือดออก
2.7 ปญหาดานการศึกษา สถานศึ กษามีจํานวนเด็ก
ลดลง ประชากรในพื้ น ที่ มี ค วามยากจน มี เ กณฑ เรี ย น
ต่ํากวาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปญหาหมอกควันและไฟปา
3.2 การลักลอบตัดไมทําลายปา เพื่อปลูกพืช
3.3 ปญหาขยะมูลฝอย ดานสถานที่กําจัดขยะ
มลภาวะเปนพิษ นําเนาเสีย
3.4 ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะของชาวบาน
3.5 ปญหาภัยธรรมชาติ (อุทกภัย และภัยแลง)
3.6 ปญหาสิทธิในที่ดินทํากิน
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปญหาแพรระบาดยาเสพติด เกิดจากการอยากรู
อยากลอง เลียนแบบ
4.2 ปญหาการลั กลอบขนยาเสพติด เนื่ องจากพื้ น ที่
ติดชายแดน
4.3 ปญหาอาชญากรรม การลักขโมย
1. ด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ ปัญหาความยากจน
๑.๒ ปัญหาการกระจายรายได
๑.๓ ปัญหาที่ดินทํากิน
๑.๔ ปัญหานายทุนปลอยเงินกู
๑.๕ ปัญหาภัยธรรมชาติ
๑.๖ ปัญหาการขนสงและคมนาคม

- ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั งคม และสร า ง
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
- สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับ
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและเหมาะสมตาม
ศักยภาพตอเนื่องตลอดชีวิต
- การปรับปรุงถนน เพื่อการคมนาคม และ
การขนสงสินคา ใหดีขึ้น

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ปัญหาคุณภาพการศึกษา
2.2 ปัญหาการวางงาน
2.3 ปัญหาอาชญากรรมตางๆ
2.4 ปัญหายาเสพติด
2.5 ปัญหาดานสุขภาพอนามัย
2.6 ปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน

- จัดทําแนวกันไฟ ปละจัดชุดลาดตระเวน
ไฟปา
- บรรเทาปั ญ หาภั ย แล ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก ปี
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถประกอบอาชี พ ในด า น
การเกษตร และเลี้ยงสัตวแ ไดในทุกฤดูกาล

- การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ผลของการใช
สารเสพติดใหกับประชาชน ในพื้นที่หางไกล
- การเขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายของ
แรงงานตางดาว
- การพัฒ นาขีด ความสามารถของคน
ครอบครัวและชุมชน
- มีการพัฒนาระบบตลาด สรางเวทีการ
เรียนรู สงเสริมอาชีพ
- มีการสํารวจจัดสรรที่ดินทํากิน การออก
เอกสารสิทธิ์
- มีการสํารวจเสนทางและปรับปรุงซอมแซม
ถนนให ส ามารถสั ญ จรไปมาในการขนส ง
ไดอยางสะดวกและปลอดภัย
- การไดรบั การศึกษาทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา
- การบังคับใชกฎหมายใหเยาวชนเรียนให
จบตามหลักสูตรที่รัฐฯกําหนด
- การจัดการนัดพบแรงงาน การประชาสัมพันธแ
รับสมัครงานตาง ๆ
- การสอดสองดูแลจากทางราชการ
ตลอดจนใหความคุมครอง
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ประเด็นปัญหา
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ปัญหาพื้นที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมเป็นพิษ
3.2 ปัญหาปุาไมถูกทําลาย
3.3 ปัญหาทรัพยากรแหลงน้ํา
3.4 ปัญหาการคมนาคมและการจราจร
4. ด้านความมั่นคง
4.1 ปัญหาการถูกฉอโกง เอารัด เอาเปรียบและ
การถูกรังแก
4.2 ปัญหาชีวิตและครอบครัวที่ไมอบอุน เกิดความ
แตกแยก
4.3 ปัญหาความมั่นคงในชุมชนการถูกคุมคามทาง
วัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 ปัญหาความเขมแข็งของชุมชน
5.2 ปัญหาการออกเสียง การประชาคม และการเลือกตั้ง
ทุกระดับ
5.3 ปัญหาการเมืองการปกครองของผูนําชุมชน

ความต้องการของประชาชน
- การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่หมูบานชุมชนการปูองปรามผูทิ้งขยะ
ไมเป็นที่ และการทิ้งขยะและของเสียลงแมน้ํา
- การปูองกันและปราบปรามผูลักลอบตัดไม
ทําลายปุา การเผาปุาที่เป็นแหลงตนน้ําธรรมชาติ
- การใหความคุมครองแกประชาชนในดาน
สิทธิม นุษยชน การดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และความเป็นอยูในชีวิตประจําวันให
ปลอดภัยประชาชนอยูดีมีสุข ไมถูกหลอกลวง
- การมีผูใหคําปรึกษา ศูนยแบรรเทาทุกขแตางๆ
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนการใช
ชีวิตร วมกั นอยา งมีค วามสงบสุ ขของคนใน
ครอบครัว
- ความตองการใหสมาชิกมีสวนรวมในการ
ประเมินสถานการณแของชุมชนโดยกําหนด
วิสัยทัศนแรวม รวมคิดรวมตัดสินใจดําเนินงาน
ติดตามและประเมินผลแกไขปัญหาและการ
พัฒนาของชุมชน ผานกระบวนการชุมชน
- การไดรับขอมูลขาวสาร ความรู เกี่ยวกับ
ระบบการเมืองการปกครองการใชหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- การไดมีบทบาทในการออกเสียงลงประชามติ
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานโครงการต า งๆ
จากรัฐบาลสูชุมชน หมูบาน อยางแทจริง
- ความตองการใหผูนําชุมชน มีความเขมแข็ง
ยุติธรรม เป็นผูนําที่ดี เป็นที่ พึ่งใหกับคนใน
หมูบานชุมชนที่ดี
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ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดเชียงใหม่
ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน
รอบปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปี
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามประเด็น การพัฒนาทั้ง 6 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การรักษาความมั่นคงและความสงบ และการบริหารจัดการ โดยที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมได
ดําเนินโครงการภายใตประเด็นการพัฒนาจังหวัดในแตละประเด็น ซึ่งมีสัดสวนงบประมาณ ดังนี้
ตาราง : โครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
ประเด็นการพัฒนา

ผลผลิต

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคา
ชุมชน การคา การลงทุน สูส ากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเสริมสรางสังคมใหมีคณ
ุ ภาพ
คงอัตลักษณแทางวัฒนธรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณแ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวม

ดานเศรษฐกิจ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
4
146,399,600
3
118,025,800

ดานเศรษฐกิจ

4

118,562,400

9

138,951,400

ดานสังคม

4

32,994,300

5

25,931,100

ดานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3

71,300,000

5

66,923,200

ดานการรักษา
ความมั่นคง
และความสงบ
ดานการ
บริหารจัดการ

-

-

4

14,102,100

1

10,000,000

1

10,000,000

16

379,256,300

26

373,933,600

ในภาพรวมจะเห็นวา โครงการตามแผนพัฒนาของจังหวัดเชียงใหมมีสัดสวนงบประมาณเนนหนัก
ในดานเศรษฐกิจเป็นหลักซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการทองเที่ยว การคา/
การลงทุน และการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ รองลงมา ไดแก โครงการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาแหลงน้ํา การแกไขปัญหาหมอกควันไฟปุา การฟื้น ฟูระบบนิเวศ/อนุรักษแทรัพยากร
ปุาไม การจัดการขยะ/พลังงาน เป็นตน ลําดับ ที่สาม ไดแก โครงการดานสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนา
ความเขมแข็งของครอบครัว/ชุมชน การสงเสริมศาสนา/วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาทองถิ่น การยกระดับการศึกษา
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แรงงานและสาธารณสุข การพัฒนาเด็กและเยาวชน ลําดับที่สี่ ไดแก โครงการดานความมั่นคง ซึ่งครอบคุลม
การสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน และการ
ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด และลําดับสุดทาย ดานการบริหารจัดการ ไดแก คาใชจายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
จังหวัดเชียงใหมมีผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงคแเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางดานการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ และเพื่อสราง
การเชื่อมโยงของธุรกิจการทองเที่ยวสูชุมชนและทองถิ่น
โดยในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม พบวา ตัวชี้วัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีการเติบโตในทางบวก
กลาวคือ จํานวนนักทองเที่ยวในปี 2561 อัตรา การเปลี่ยนแปลงคาดวาขยายตัวรอยละ 5.0 เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวรอยละ 4.8 ในปีกอน (คงที่จากการคาดการณแไว ณ เดือนมิถุนายน) เป็นผลจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เชิงสุขภาพ ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมหลักยังเป็นชาวจีนและชาวไทยที่มีความสะดวกดานการเดินทาง อีกทั้งยังมี
นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง คือ กลุมประเทศตะวันออกกลาง อาทิ อิหรานและสหรัฐอาหรับอิมิเรตสแ (UAE)
เดินทางเขามาเพิ่มขึ้น สวนปี 2562 คาดวาจะขยายตัวตอเนื่องรอยละ 5.3 อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวมักมี
ความออนไหวสูง เมื่อเกิดเหตุการณแตาง ๆ ที่กอให เกิดผลกระทบ ก็จะส งผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง
ในชวงเวลาอันสั้น
จานวนนักท่องเที่ยว
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ทีม่ า : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม

นอกจากนี้ การพัฒนาทางดานการทองเที่ยวและบริการของจังหวัดเชียงใหม แลว ในประเด็น
การพัฒนาที่ 1 จังหวัดไดใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง การทองเที่ยว และการขนสงสินคา โดยการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ในเสนทางระดับตําบลหรือชุมชน เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากเชื่อมโยง
ศักยภาพดานการทองเที่ยวและการพัฒนาการเกษตรสูชุมชน เพื่อกระจายรายไดและลดการกระจุกตัวของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตเมืองเขียงใหม เชน โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวสําคัญที่ไดรับการพัฒนาดานคมนาคมภายใต
โครงการดังกลาว อาทิ เชน แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรแ ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
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แหลงทองเที่ยวกาดเมืองผี บานทรายขาว ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม เป็นตน นอกจากนี้
โครงการดังกลาวยังสงผลลัพธแทางออมตอการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2552
การดําเนินโครงการสําคัญที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดแก
 โครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร และผู ป ระกอบการด า นการท องเที่ ย วและ
บริการสุขภาพ ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียนตามขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ MRA เป็นการพัฒนาบุคลากรดานวิชาชีพการทองเที่ยว จํานวน 2 สาขา คือ สาขา
โรงแรมและสาขาการเดินทาง สําหรับเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อใหไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ที่มีอํานาจในประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคลองกับกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหผูประกอบ
วิชาชีพจากประเทศหนึ่งสามารถเขาไปทํางานอีกประเทศหนึ่งได
- กิจกรรมประสานความรวมมือการพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยว
ใหเกิดความสอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (CHIANGMAI HOTEL & TOURISM EXPO) ไดจัดการ
ประกวดแขงขันความสามารถทางวิชาชีพคนโรงแรม จัดมหกรรมแสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณแ
เครื่องมือ เครื่องใช ในธุรกิจโรงแรม จัดการประชุมสัมมนาผูจัดการทั่วไปและผูจัดการฝุายอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมจังหวัดเชียงใหม ในหัวขอ AEC กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม และจัดการประชุมให
ความรูเรื่องมาตรฐาน สมรรถนะรวมสําหรับบุคลากรดานทองเที่ยวอาเซียน เพื่อประโยชนแการพัฒนาวงการ
ธุรกิจโรงแรมและการใหบริการนักทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม และสนับสนุนการพัฒนาในเชิงคุณภาพการ
ใหบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อยกระดับวงการอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัด
เชียงใหม ใหกาวสูความเป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนําไปสูการสรางมาตรฐานการใหบริการ
- กิจกรรมสงเสริมการบริการทองเที่ยวและบริการสุขภาพสูมาตรฐานสากล โดยการพัฒนา
ทักษะความรูความสามารถของบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมใหมีความเป็นมืออาชีพและ
ไดมาตรฐานสากล โดยฝึกอบรมหลั กสู ตรยกระดับฝี มือแรงงาน ไดแก การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผู สู งอายุ
ดานภาษาตางประเทศ การพัฒนาคุณภาพการนวด การอบรมผูดูแลผูสูงอายุดวยการนวดไทย การนวดสวีดิช
และสปาเพื่อสุขภาพ
 โครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วในชุ ม ชนและท อ งถิ่ น
เป็นโครงการสนับสนุนใหชุมชนทองเที่ยวไดแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล องคแความรู แนวทางการพัฒนาสงเสริม
ทองเที่ยวชุมชนระหวางกันอยางยั่งยืน สงเสริม สนับสนุน การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางเป็นระเบียบ
และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน สงเสริมใหชุมชนทองเที่ยวเป็นเครือขาย โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน โดยการจัดอบรมเพื่อใหองคแความรูดานการ
สงเสริมการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน และอบรมใหความรูเรื่องการทองเที่ยวในชุมชน CBT ในเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC เชิงรุก 3 โซน (เหนือ-กลาง-ใต) กิจกรรมพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน ณ อําเภอแมแจม
และอําเภออมกเอย ผลิตสื่อประชาสัมพันธแการทองเที่ยวชุมชน และจัดมหกรรมทองเที่ยวโดยชุมชนในงาน
Lanna Expo 2018 เพื่อใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น มีรายไดเพิ่มขึ้น เกิดรายไดจากการทองเที่ยวในพื้นที่
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- กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาจังหวัดเชียงใหม เป็นการประชาสัมพันธแ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม ใหเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น สรางทางเลือกการทองเที่ยวใหมๆ
เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผา
จังหวัดเชียงใหม ประจําปี 2561 จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในงานวันธรรมดานาเที่ยว และ Outdoor Fest
ณ ศูน ยแ ป ระชุมแห งชาติสิ ริ กิ ติ์ กรุ ง เทพมหานคร และครั้งที่ 2 ณ ศูน ยแประชุม และแสดงสิ นคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม
- กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษแทรัพยากรทองเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดังเดิมของชุมชนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ) เป็นการสงเสริมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวในรูปแบบการเรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณแของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการสงเสริมการทองเที่ยว
ใหนักทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการฟื้นฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เคยมีชื่อเสียง
 โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพื้นที่ ใหดีขึ้น โดยพัฒนาและปรับปรุง
เสนทางการทองเที่ยวแบบเชื่อมโยง และพัฒนาแหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก
ทางการทองเที่ยวตามอําเภอตางๆ
 โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธแและการตลาดทางการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชนจากการจัดกิจกรรมนันทนาการและกอใหเกิดรายไดแกประชาชน
ในทองถิ่น ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- ส งเสริ ม จั งหวัดเชีย งใหมศูน ยแกลางตลาดทองเที่ย วเชิงสุ ขภาพและกีฬ าสู น านาชาติ
โดยดําเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬานานาชาติ “ปั่นพิชิตอินทนนทแ คนพันธุแอึด
ครั้งที่ 11 ประจําปี 2561 จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนขึ้นดอยสุเทพ “ปั่นเอามวน ชวนขึ้นดอย 2018”
จัดกิจกรรม Chiang Mai Mountain Bike ณ น้ําพุรอนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
จัดกิจกรรม Bike Chiang Mai Thailand 2018 ในพื้นที่อําเภอสันทราย และอําเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรม
ปั่น 2 ดอย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และจัดกิจกรรมปั่นเสนทาง
2 เมือง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม
- สงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม โดยจัดกิจกรรม
ตอนรับนักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และพื้นที่ขนสงมวลชน จัดการฝึกอบรมใหความรูในการรักษา
ความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว และจัดทําคูมือการอบรมขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement : MRA)
- กิจกรรมสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม โดยจัดกิจกรรมการ
สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม ในงาน Lanna Expo 2018 ณ ศูนยแประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม เพื่อเป็นการเผยแพร และ
ประชาสัมพันธแภาพลักษณแดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมในเวทีระดับโลก สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ
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ดานการแขงขันและสรางโอกาสทางธุรกิจใหแกผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม และนําเสนอ
สินคา และบริการทางการทองเที่ยวใหมๆ สูตลาดตางประเทศ
โดยโครงการดังกลาวลวนสงผลในการสรางภาพลักษณแดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
สร างความเขมแข็งให แกชุมชน/ผูป ระกอบการดานการทองเที่ยว สรางแรงดึงดูดดานการทองเที่ยวใหมๆ
และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดใหเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน
สู่สากล ซึ่งมีวัตถุประสงคแ เพื่อดําเนินการยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และสราง
รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการในตลาดที่เหมาะสม
โดยในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า ภาคเกษตรขยายต อ เนื่ อ ง จากสภาพอากาศที่
เอื้ออํานวยในชวงเพาะปลูก สงผลใหภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ตามวัตถุดิบภาคเกษตรที่ดีตอเนื่องและ
การสงออกที่เติบโต
การดําเนินโครงการสําคัญที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดแก
โครงการส งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมเชียงใหมเมืองกาแฟ (CHIANG MAI : THE COFFEE HUB - CMCH) เพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณแและผลักดันใหจังหวัดเชียงใหมเป็นเมืองแหงกาแฟที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตั้งแตระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ และมุงสูระดับสากล โดยดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตกาแฟ (ตนทาง ผู เ พาะปลู ก) พั ฒ นาเทคโนโลยี การผลิ ต วิจั ยและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑแก าแฟ (กลางทาง - ผู แปรรู ป ) พัฒ นา
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจกาแฟ (ปลายทาง - ผูจัดจําหนาย) สรางภาพลักษณแและสรางการรับรู
เพื่อมุงสูเชียงใหมเมืองกาแฟ และบมเพาะผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคแในอุตสาหกรรมกาแฟ (Creative
Startup)
- พัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑแสูมาตรฐานสากล เพื่อสรางโอกาสและชองทาง
การตลาดสิ น คาจาก Local สู Global พื่อเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแขง ขัน ดา นการตลาดของผูผ ลิต
ผูประกอบการ ผลิตภัณฑแเดน (Privince Brand/Halal/Organic/GI) และเพิ่มมูลคาการคาของจังหวัด
โดยดําเนินการสํารวจ รวบรวม ขอมูลสินคา ผูประกอบการสินคาและบริการที่มีศักยภาพในดานตางๆ ของ
จังหวัดเชียงใหม และการจัดทําฐานขอมูลที่มีคุณภาพ พัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/ยกระดับใหมีมาตรฐาน
สามารถเขารับการรับรอง/ขอใชตราสัญลักษณแ/มาตรฐาน ((Province Brand (Chiang Mai Brand)/Halal
/Organic/GI) จัดกิจกรรมทางการตลาดการเชื่อมโยงการคาการเขารวมงานแสดงและจําหนายสินคา Road Show
และการประชาสัมพันธแเพื่อใหเป็นที่รูจักและไดรับการยอมรับเพื่อผลทางการตลาดและภาพลักษณแ
- พัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการตลาดพืชยุทธศาสตรแจังหวัดและวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
เชียงใหม โดยพัฒนาความรูในการผลิตมะมวงของเกษตรกรและกลุมเกษตรกรใหมีคุณภาพมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานเพื่อการคา/การสงออก พัฒนาความรูในการจัดการศัตรูพืชในสวนมะมวง และการปรับตัว ในการ
ผลิตมะมวงเพื่อการคา การสงออก ภายใตภาวะโลกรอน สงเสริมการรวมกลุม/เครือขายของเกษตรกรผูปลูก
มะมวง ใหมีความรูในการจัดการกลุม การจัดการการผลิต สรางขีดความสามารถในการแขงขันในการตลาด
พัฒนาความรูของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพการผลิ ต การตลาดและการบริหารงาน
กลุ มใหมีป ระสิทธิภ าพความเขมแข็ง มั่นคง ประชาสั มพันธแและสรางโอกาส ในการพัฒ นาการตลาด และ


134
เพิ่มชองทางการตลาดใหม ๆ ตลอดจนการสรางมูลคาการคาและรายไดใหกับวิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร
ผูปลูกมะมวงในจังหวัดเชียงใหม
โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและ
การประกอบธุรกิจ มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- พัฒนาการแปรรู ปและบรรจุภัณฑแสิ นคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการขยายชองทางการตลาดใหกับผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรูป และอาหารของจังหวัดเชียงใหม
ในการเขาถึงผูบริโภคในระดับประเทศ โดยจัดการสัมมนาใหความรูแกประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ
เกษตรกร เกี่ยวกับการพัฒนาการแปรรูป และบรรจุภัณฑแ พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑแสําหรับผลผลิต
การเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร และนําผูประกอบการเขารวมงานแสดงและจําหนายสินคา
- พัฒ นาการแปรรู ป สิ นคา เกษตรสู อนาคต เพื่อเพิ่ม มูล ค าให กับ สิ นค าเกษตรของจัง หวั ด
เชียงใหม ยืดอายุสินคาเกษตรของจังหวัดเชียงใหม โดนพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป จํานวน 10 ผลิตภัณฑแ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑแและสินคาเกษตรสูอนาคต จํานวน 10 กิจการ พัฒนาผลิตภัณฑแและวิเคราะหแ
สวนผสมและการวิจัยคุณสมบัติตาง ๆ เบื้องตนของผลิตภัณฑแ จํานวน ๒๕ กิจการ


โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต
และการประกอบธุรกิจ ไดดําเนินกิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการเกษตร การคา การลงทุน
เพื่อพัฒนาเสนทางขนสงสินคาทางการเกษตรเชื่อมโยงการคา การลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม


โครงการส งเสริ มและพัฒ นาการเชื่อมโยงการผลิ ตและการประกอบธุรกิจสู ระดับสากล
ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิจ กรรมตลาดนั ดชุมชนไทยชว ยไทยคนไทยยิ้มได เพื่อพัฒ นาศักยภาพด านการพัฒ นา
ผลิตภัณฑแชุมชนและการตลาดแกผูผลิตและผูประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม ณ ลาน
โปรโมชั่น ชั้น G ศูนยแการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรแพอรแต อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีการ
จั ด แสดงและจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑแ OTOP และผลิ ต ภั ณ ฑแ ชุ ม ชน จากกลุ ม ผู ผ ลิ ต ผู ป ระกอบการ OTOP
กลุมวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการสินคาอุตสาหกรรม หัตถกรรม จํานวน 50 ราย และภาคีการพัฒนาจาก
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 51 ราย
- กิจกรรม Unseen Lanna เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนและการตลาด
แกผูผลิตและผูประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม โดยจัดงาน Unseen Lanna 2018
มหกรรมสุดยอดโอทอปลานนา OTOP Lanna Expo 2018 จํานวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 10 วัน)กิจกรรม
ภายในงานประกอบดวย การจัดนิทรรศการ/การจัดแสดงและจําหนายสินคาภายในงานดังกลาว การจัดแสดง
และจําหนายสินคา OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว จากทั่วประเทศกวา 580 บูธ การออกบูธ จัดแสดง และจําหนาย
สินคาของหนวยงานภาคีการพัฒนา ประกอบดวย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด สํานักงานพาณิชยแจังหวัด (กลุมสินคา SMEs ระดับพรีเมี่ยม และกลุมสปา) สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (แสดงขวงวัฒนธรรมลานนา) สํานักงานเกษตรจังหวัด และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 3 การเสริ ม สร้ า งสั ง คมให้ มี คุ ณ ภาพ คงอั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม
ซึง่ มีวัตถุประสงคแเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมวัย และการสรางความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม
การดําเนินโครงการสําคัญที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดแก
 โครงการส งเสริ ม วั ฒนธรรมและภู มิ ปั ญ ญาล า นนากลุ ม ชาติ พัน ธแ สู ส ากลพื้ น ที่ ท องเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก เป็ นโครงการเพื่อสงเสริมภาพลักษณแการเป็นเมืองศูนยแทางการประชุมทาง
วิชาการทางดานประวัติศาสตรแและศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค สงเสริมบทบาทของเมืองเชียงใหมในการ
สนับสนุนการพัฒนาตอยอดองคแความรูดานการพัฒนา และอนุรักษแของเมืองในกลุมอาเซียนโดยเฉพาะที่มี
ลักษณะรวมทางประวัติศาสตรแ และศิลปวัฒนธรรมรวมภูมิภาคเดียวกัน ไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- จัดทําฐานขอมูลเชิงกายภาพและสังคมเมืองมรดกโลกเชียงใหม ซึ่งไดแนวคิดการพัฒนาและ
อนุรักษแเมืองที่มีบริบทแตกตางออกไป แบบเมืองในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใตเป็นที่รับรูและ
ยอมรับในระดับสากล
- พัฒนาการทองเที่ยวกลุมชาติพันธแบนที่สูงอยางยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหราษฎรบนพื้นที่สูงไดรับ
การพัฒนาองคแความรู และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ประโยชนแสูงสุด และพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูงในการเตรียมความพรอมกับกระแสการเติบโตทางการ
ท อ งเที่ ย วโดยการฝึ ก อบรม เรื่ อ ง การตลาดและการบริ ก ารเพื่ อ การท อ งเที่ ย วของชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น ให กั บ
กลุม เปูาหมาย พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการทองเที่ยวในชุมชนใหกลุมเปูาหมาย และจัดงาน Tribal
Life Festival in Chiang Mai 2018 เป็นงานจัดแสดงกลุมชาติพันธุแบนพื้นที่สูง ประกอบดวย การแสดง
ประเพณี วัฒนธรรม การละเลน การสาธิตศิลปหัตถกรรม และจัดทําสื่อประชาสัมพันธแงาน
โครงการเชียงใหมสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหอยูในสังคมอยางเป็นสุขภาพ และพัฒ นาครอบครัว และชุมชน
ในการดูแลผูสูงอายุ โดยดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ
สําหรั บ ผู สู งอายุอายุ ๕๐ - ๕๙ ปี จั ดมหกรรมวันผู สู งอายุแหงชาติ ประจําปี ๒๕61 และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและเครือขายชุมชนผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางความพรอมของ
สังคม ในการรองรับการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ สรางความตระหนักในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และสงเสริมสุขภาพ
กายและใจในกลุมผูสูงอายุ


 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

เป็นการ
พัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม ใหมีความรู ความเขาใจในหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหั ว และพระบรมวงศานุวงศแทุกพระองคแ และสามารถขยายผลลงไปสู
ประชาชนในพื้นที่ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได สรางความตระหนักถึง
ความสําคัญในการนอมนําแนวทางตามพระราชดําริฯ ในทุกมิติ มาประยุกตแใชในชีวิตประจําวันของประชาชน
ในพื้นที่ สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานการสนองพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมใหบรรลุวัตถุประสงคแ
พัฒนาระบบฐานขอมูล (Data Base) และระบบติดตามการดําเนินงาน รวมถึงระบบรายงานการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีการนอมนําหลักการทรงงาน

136
ตามพระราชดําริฯ มาใชในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) สงเสริมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมที่จังหวัดไดดําเนินงานภายใตโครงการดังกลาว
- กิ จ กรรมเสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ให แ ก ป ระชาชน และเยาวชนให เ ข า มามี ส ว นร ว มในการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
- กิจกรรมปลูกปุาเฉลิมพระเกียติเนื่องในวโรกาสอันสํ าคัญของสําเด็จพระเจาอยูหัว และ
พระบรมวงศานุวงคแ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
- กิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษแพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ. - เชียงใหม)
- กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(25 อําเภอ)
- โครงการความรวมมือพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชาตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- การพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริฯ
- จัดตั้งศูนยแประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม
- กิจ กรรมส งเสริ มการพัฒ นาพื้นที่ต นแบบของการบริ ห ารจัดการดิน น้ํ า ปุา อยางยั่งยื น
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ To Be Number One บูรณาการแกไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
- กิจกรรมส งเสริ มกีฬาและนันทนาการใหแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งไดดําเนินการกอสราง
ชองปั่นจักรยาน (Bike lane) หมูที่ 7 บานคอกหมูปุา ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย เพื่อสนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชน ประชาชนทั่วไปไดออกกําลังกาย สงเสริมเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะสิ่งแวดลอม และเป็น
การสงเสริมการทองเที่ยวตําบลสันนาเม็ง
- กิจกรรมรณรงคแและดําเนินกิจกรรมเชิงสรางสรรคแ เพื่อปูองกันปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน ตามแนวทาง To BE Number One เพื่อชวยเหลือเยาวชน วัยทํางาน และประชาชนที่มีปัญหาไดรับ
การชวยเหลือ ดูแลอยางเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเยาวชน วัยทํางาน และประชาชนกลุมเสี่ยง ใชเวลาวาง
ใหเป็นประโยชนแ โดยการรวมคิด รวมทํากิจกรรมที่ดีและสรางสรรคแ เป็นประโยชนแตอครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและ
สถานศึกษาทุกระดับใหเขมแข็ง สงผลใหจํานวนผูเสพผูติดยาเสพติดลดลง และเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยแเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และสามารถขยายผลในลักษณะ
เครือขายใหครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งมีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิ จกรรม ปรับทุกขแ สรางสุข แกปัญหา และ
พัฒนาอีคิวในศูนยแเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกอําเภอ ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
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ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจากหนวยงานและองคแกรในพื้นที่ กอใหเกิดกิจกรรมเชิงบวก และพื้นที่สรางสรรคแ
ทุกอําเภอ
- กิ จ กรรมพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนเขม แข็ ง ครอบครั ว อบอุน เพื่ อลดปั ญ หาการตั้ง ครรภแ
ไมพ ร อม และการคา มนุ ษ ยแ เพื่อเสริ ม สรา งศัก ยภาพของเด็กและเยาวชน สรา งกระแสความตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของครอบครัว โดยการมีสวนรวมของชุมชน ลดปัญหาสังคมอันเกิดในเด็กและเยาวชน สรางความ
พรอมของครอบครัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และลดปัญหาการตั้งครรภแไมพรอม และ
ปัญหาการคามนุ ษยแที่พื้น ที่ตนทาง ผานการเฝูาระวังโดยครอบครัวและชุมชน ใหเด็กและเยาวชน ในพื้นที่
ตนทางและพื้นที่เมือง ไดรับความรูความเขาใจในปัญหาการคามนุษยแ และสามารถปูองกันตนเองไมใหตกเป็นเหยื่อ
จากขบวนการคามนุษยแได และเด็กเยาวชนไดรับความรู ทักษะการปูองกันตนเองทราบและเขาใจสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุแ และตระหนักถึงบทบาทเยาวชนในการปูองกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภแในวัยรุน และภัยจาก
การคามนุษยแ กลุมเปูาหมายเขารวมอบรม
ประเด็ นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์โ ดยใช้เ ทคโนโลยีและนวัต กรรม มี วัตถุประสงคแ เพื่อปูองกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ มและสร า งระบบการอนุ รั ก ษแ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งมี ส ว นร ว มในรู ป แบบของเครื อ ข า ย
เพื่อใหป ระชาชนมีส ว นรว มในการใชป ระโยชนแและแกไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อม และ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสียและพลังงาน
การดําเนินโครงการสําคัญที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดแก
 โครงการควบคุมและแกไขปัญหามลพิษทางอากาศ ไดจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปัญหาหมอกควัน
และไฟปุาจังหวัดเชียงใหม โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนและชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมและดูแลแกไขปัญหา
หมอกควัน เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของทองเที่ยว สรางโอกาสเพิ่ มรายไดในการกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบาย สงผลให
ประชาชนและนักทองเที่ยวที่มาเยือน ปลอดภัยจากสภาวะมลพิษอากาศที่เกิดจากการเผาในพื้นที่ปุาและที่โลง
ในจังหวัดเชียงใหมและมลพิษหมอกควันลดลง ปริมาณขยะมูลฝอยและเศษวัชพืชจากการเกษตรถูกจัดการ
อยางถูกวิธี
โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา เป็นการดําเนินโครงการเพื่อ ปูองกันและแกไขปัญหา
ภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม การพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนแเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภค
บริโภค เพื่อใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมดีขึ้น ไดดําเนินการ ดังนี้
- กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาแหลงน้ํา โดยการกอสรางและปรับปรุงคลองสงน้ํา รางระบายน้ํา
ระบบประปาหมูบาน ฝาย และขุดลอกอางเก็บน้ํา ในพื้นที่อําเภอตาง ๆ จํานวน 28 แหง
- กิ จ กรรมอนุ รั ก ษแ ฟื้น ฟู น้ํา แมก วง เพื่อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ กแก เยาวชนและประชาชนให เข า มา
มีสวนรวมในการอนุรักษแฟื้นฟูน้ําแมกวง และสงเสริมเครือขายนํารองในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดลอม
ในชุมชนตนน้ําแมกวง ผลการดําเนินงานสงผลใหประชาชนในพื้นที่ตนน้ําแมกวงมีความรูความเขาใจ และมีการ
ติดตามสถานการณแอนุรักษแฟื้นฟู และการใชประโยชนแในพื้นที่ตนน้ําแมกวง เกิดเครือขายชุมชนและสถานศึกษา
ตนแบบเพื่อบูรณาการกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนตนน้ําแมกวง
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้ างความมั่น คง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงคแ เพื่ อสร างชุ ม ชนเข ม แข็ ง สั ง คมเมือ งปลอดภั ย และสงบสุ ข และพื้ น ที่ ช ายแดน
มีความมั่นคง สงบสุข
การดําเนินโครงการสําคัญที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดแก
 โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธแกับประเทศ
เพื่อนบานในระดับทองถิ่น เพื่อสรางองคแความรูในการแกไขปัญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบล
และหมูบาน ใหเกิดการรวมคิดรวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพั ฒนายกระดับชุมชนเป็น
ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปูองชุมชนจากปัญหาความมั่นคงไดในที่สุด และเสริมสรางความสัมพันธแอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบาน โดยดําเนินการพัฒนาศักยภาพของผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุม
เพื่อใหความรู และซักซอมความเขาใจในการสรางความสั มพันธแกับประเทศเพื่อนบาน เชื่อมความสัมพันธแกับ
ประเทศเพื่อนบาน ดานการกีฬาสรางความสัมพันธแ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีกับประเทศเพื่อนบาน
ของ 5 อําเภอชายแดน ฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่อําเภอชายแดน
สนับสนุนดานตรวจและจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบนําเขายาเสพติด และการหลบหนีเขาเมือง โดยผิดกฏหมาย
ตามแนวชายแดน ของอําเภอชายแดน 5 อําเภอ สงเสริมประสิทธิภาพดานการขาว โดยกลุมพลังมวลชน
ปูองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมโดยใชกลไกประชารัฐ เพื่อควบคุม
และลดปัญหายาเสพติดใหมีความตอเนื่อง และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ปี 25๖๑ และเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชนในพื้นที่การแพรระบาดของยาเสพติด
ในเกณฑแสูงใหประชาชนมีความเชื่อมั่น พึงพอใจตอการดําเนินการลดและควบคุมปัญหายาเสพติดของจังหวัด


ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งวัตถุประสงคแเพื่อประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการภาครัฐ และการบริหาร
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
จังหวัดไดดําเนินการพัฒนากระบวนการบริการประชาชนผานศูนยแดํารงธรรมจังหวัด โดยมีผล
การดําเนินงานสําคัญที่บรรลุสําเร็จ ดังนี้
ผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
จั ง หวั ดเชีย งใหม ได จั ด ตั้ง ศูน ยแ ดํา รงธรรมขึ้น เมื่ อวั นที่ 1 ธั น วาคม 2545 ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยที่ตองการใหเป็นกลไกในการบําบัดทุกขแ บํารุงสุขใหกับประชาชน โดยรับเรื่องรอ งเรียน/
รองทุกขแ ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนผานชองทางตางๆ เพื่อนํามาแกไขใหบังเกิดผลอยางเป็นรูปธรรม
โดยมีการดําเนินการมาโดยตลอดและตอเนื่อง
ในปีที่ผานมา ศูนยแดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขแ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 –
เดือนกรกฏาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 8,123 เรื่อง โดยมาจากชองทางตาง ๆ ดังนี้
1. จดหมายผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
2. สํานักงานปลัดสํานักนายกรับมนตรี
3. สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
5. กระทรวงมหาดไทย
6. สํานักราชเลขาธิการ
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7. กองกําลัง มทบ.33
8. ตู ปณ. 1111
9. เว็บไซตแจังหวัด
10. สายดวน 156
ศูนยแดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดสงเรื่องรองเรียน/รองทุกขแ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และแกไขตามอํานาจหนาที่ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการของหนวยงาน และเรื่องที่ดําเนินการที่ยุติแลว
ตามตารางตอไปนี้
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58)
เรื่องเข้า

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

2,872

-

ยุติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
เรื่องเข้า

2,872 1,230

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

96

ยุติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
เรื่องเข้า

1,134 2,171

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

178

ยุติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)
เรื่องเข้า

1,993 1,850

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยุติ

255

1,595

ที่มา : ศูนยแดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี จังหวัดเชียงใหม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะทํางานติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี จังหวัด
เชียงใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปสาระสําคัญได 4 ดาน ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ
1) เป็นโครงการที่สอดคลองโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัด
2) เป็นโครงการที่ตอบสนอง/แกไขปัญหาไดตรงจุด
3) เป็นโครงการที่กําหนดวัตถุประสงคแ เปูาหมาย กิจกรรม หวงเวลาดําเนินการ ความจําเป็น
เรงดวน ความสําคัญ รวมถึงอธิบายผลดีผลเสีย ไวชัดเจน
4) เป็นโครงการที่ประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ระบุความตองการ
5) เป็นโครงการที่ประชาชนสวนใหญไดรับผลกระทบจากโครงการรูและเขาใจเปูาหมายวัตถุประสงคแ
2. ด้านปัจจัยที่ส่งผลการดาเนินโครงการ
1) เป็ น โครงการที่ได รั บ การสนับ สนุ นงบประมาณอย างพอเพีย งและเหมาะสม และไดรั บ
ความรวมมือและผลักดันจากหลายฝุาย ไดแก ผูบริหารระดับสูงของจังหวัด องคแกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนในพื้นที่ หรือผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ
2) เป็นโครงการที่มีความพรอมดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณแ เครื่องมือ แรงงาน มีความเหมาะสม
ทางเทคนิคและวิธีการ และเจาหนาที่มีความรูความสามารถในการดําเนินโครงการ
3) เป็นโครงการที่กําหนดผลผลิต ผลลัพธแ ผลกระทบ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคแโครงการและ
สามารถวัดผลได
4) เป็นโครงการที่ระบุความเสี่ยง และวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงไวชัดเจน
5) เป็นโครงการที่ผานการวิเคราะหแขอมูลที่เป็นปัจจุบัน
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3. ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ
1) มีการชี้แจงเผยแพรขอมูล ใหความรู รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแกประชาชน หรือผูที่จะ
ไดรับผลกระทบ
2) มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อใหประชาชนเกิดการยอมรับโครงการ
3) มีการกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองและตอบสนองวัตถุประสงคแอยางครบถวน และกําหนด
กลไกและวิธีการบริหารโครงการโดยประชาชนมีสวนรวม
4) มีการจัดตั้งคณะทํางานติดตาม กํากับ ดูแล และรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ
ทุกระยะ
5) มีระบบติดตาม และรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการที่คนทั่วไปสามารถเขาถึง
ขอมูลได
6) มีภาคประชาชนเขารวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ
7) มีการมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบโครงการ
4. ด้านผลกระทบของโครงการ
1) มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเป็นเมืองทองเที่ยวเชิงคุณภาพและมีการพัฒนาการบริการที่ดีขึ้น
2) ส งเสริ มให เป็ น ศูนยแ กลางทางการคา การลงทุน การคมนาคมขนส ง และกระตุนสภาวะ
เศรษฐกิจใหดีขึ้น
3) มีการสงเสริมและพัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น
4) พัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนให มีสุ ขภาพแข็ง แรงและยกระดับ ฐานะความเป็นอยู
เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง
5) มีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใชใหนอย เพื่อใหเกิดประโยชนแ
สูงสุด

สวนที่ 2
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
บทวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ
การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ได้คานึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทาง
การพัฒนาระดับประเทศ จึงได้นาข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติไ ด้ จั ด ทาขึ้น มาพิจ ารณาประกอบการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล /ข้อ เท็ จ จริ ง ของพื้ น ที่
เพื่อสะท้อนถึงสภาพการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยเปรียบเทียบกับระดับค่ากลางของประเทศ และสามารถ
เชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์จาก
ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้
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2. ภาพรวมสภาวการณ์การพัฒนา
การพัฒนาในภาพรวมของจั งหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศ กล่ าวคือ ตัว ชี้วัด
ภาพรวม (Composite Index) ของจังหวัดทั้งประเทศมีค่ากลางอยู่ที่ 31.27 ขณะที่ของจังหวัดเชียงใหม่
เท่ากับ 32.37 โดยจังหวัดเชียงใหม่มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านค่ากลางของประเทศจานวน 9 ตัวชี้วัดจากทั้งหมด
24 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ พบว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว เป็นปัญหาสาคัญของจังหวัด
เนื่ องจากตัว ชี้วัดทุ กตัว ต่ากว่าค่ากลาง ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ปุา ปริมาณขยะ และการใช้พลั งงาน นอกจากนี้
มิติประสิทธิภาพของภาครัฐมีตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับต่าหลายตัว ได้แก่ สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างไรก็ตาม มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง และมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีระดับการพัฒนาที่ดี ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง
3. ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
3.1 มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง
ตั ว ชี้ วั ด ในมิ ติ ก ารพั ฒ นาแบบทั่ ว ถึ ง ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ สู ง กว่ า ค่ า กลางประเทศ
ไม่ว่าจะเป็น ประชากรที่อยู่ ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ 6.74 ต่ากว่าค่ากลางของประเทศที่ร้อยละ 3.69
(ค่ากลางของประเทศ คือ 10.43) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนมากขึ้น ส่งผลให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงานร้อยละ 32.40 เทียบกับค่ากลางประเทศที่
ร้อยละ 18.76 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็ง หากมองในเรื่องของการ
บริการทางด้านสุขภาพ จะเห็นได้ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีในด้านสาธารณสุข
คือ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนประชากรต่อจานวนแพทย์ เท่ากับ 1,633 คน/แพทย์
น้อยกว่าสัดส่วนของประเทศ คือ 2,980 คน/แพทย์ สะท้อนถึงการกระจายการให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุม
ในพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตแพทย์/บุคลากร
ทางการแพทย์ชั้นนาของประเทศ และศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของภาคเหนือ ขณะที่ในด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 37.37 คะแนน ซึ่งมีผล
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย คือ 34.95 คะแนน ส่วนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย อายุ
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15-59 ปี ยังคงต่ากว่าค่ากลางของประเทศ (8.90 ปี) คือ 8.80 ปี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง ยังคงมีปัญหาจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 – 59 ปี ซึ่งมีค่าต่ากว่า
ประเทศเล็กน้อย
3.2 มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ
โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบ
ก้าวกระโดด จากปีก่อนหน้า คือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66 สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดมีมูลค่าสูงขึ้น
และมีเสถียรภาพมากขึ้น การเปลี่ย นแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือ นในจังหวัดมีค่าสู งกว่าประเทศ คือ
ร้อยละ 1.94 เมื่อเทียบกับค่ากลาง คือ 1.75 ส่วนด้านหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ ยของครัวเรือน มีอัตราต่ากว่า
ค่ากลางของประเทศ คือ 2.09 ขณะที่ค่ากลางของประเทศ คือ 6.67 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 20.65 มีค่าสูงกว่าประเทศร้อยละ 0.68 เมื่อเทียบกับของประเทศ
คือ 19.97 หากดูในเรื่ องของผลิ ตภาพแรงงานของจังหวัด จะเห็ นได้ว่าอยู่ในระดับที่สู งกว่าค่ากลาง คื อ
139,114 บาท/คน เมื่อเทียบกับค่ากลาง คือ 110,895 บาท/คน โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า ด้านมิติการ
เติบ โตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่ ว นมากจะมีค่าสู งกว่าระดับประเทศ สะท้อนให้ เห็นว่าจังหวัด
เชีย งใหม่ มีเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องการว่างงาน ที่มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความสาคัญกับการสร้างงาน/อาชีพเสริมแก่ประชากรวัยแรงงาน
ให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย
3.3 มิติเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
ผลการพัฒ นาในมิ ตินี้ ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้ องได้รับการพัฒ นาในทุกตัว ชี้วัด เนื่องจาก
มีระดับต่ากว่าค่ากลางของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปุาไม้ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ปุาไม้ลดลง
ในปี 2557 คือ ร้อยละ -7.78 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งเท่ากับร้อยละ -3.32 ขณะเดียวกันยังมีปริมาณ
ขยะที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2 เท่ากว่า คือ 602,980 ตัน เทียบกับค่ากลางซึ่งเท่ากับ 247,105 ตัน
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้/ปูองกันการบุกรุกพื้นที่ปุา รวมทั้งการ
บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เน้นการจัดการขยะในชุมชน สร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรปุาไม้ ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสัดส่วนการใช้
พลังงานที่สูงกว่าค่ากลางประเทศในทุกตัวชี้วัด โดยสะท้อนถึงการใช้พลังงานที่มาก ไม่ว่าจะเป็น ตัวชี้วัดสัดส่วน
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิ งเพื่อยานพาหนะต่อประชากร มีปริมาณ 354 ลิตร/คน ขณะที่ค่ากลางของ
ประเทศมีปริมาณ 284 ลิตร/คน สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่วนการใช้ไฟฟูา
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้ น จั งหวัดเชีย งใหม่จึ งต้องให้ ความส าคัญกับการใช้พลั งงานอย่างประหยัดและเหมาะสม ทั้งในระดับ
ครัวเรือน และสถานประกอบการ
3.4 มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ
ตัว ชี้ วัด มิ ติป ระสิ ท ธิภ าพของภาครัฐ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในระดั บ ดี มี ค่า คะแนนสู ง กว่า ค่ ากลางของ
ประเทศ ได้แก่ ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงน้าประปา ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟูา ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ที่ครอบคลุม รวมทั้งตัวชี้วัด
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น จั ดเก็บรายได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 15.51 สูงกว่าค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 12.19 สะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้ที่
เพิ่มขึ้นของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ประเด็นการพัฒนาที่จังหวัดจะต้องปรับปรุง ได้แก่ ตัวชี้วัดร้อยละสถานพยาบาล
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ที่ไ ด้ ก ารรั บ รองคุ ณภาพ HA ซึ่ งมี ค่าคะแนนต่ากว่ าค่ าเฉลี่ ยของประเทศในจ านวนที่ สู ง คื อร้ อยละ 29.17
เมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 74.76 โดยสะท้อนถึงคุณภาพของบริการทางการแพทย์ที่ยัง มี
ความแตกต่างกัน ในพื้น ที่เขตเมืองและพื้นที่ห่างไกล ขณะที่ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัดยังคงมีค่าต่ากว่าค่ากลาง คือ 77.29 ค่ากลางของประเทศ คือ 92.11 ดังนั้น จังหวัดจึงต้องเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือภายในสิ้นปีงบประมาณ

4. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
S1 จังหวัดเชียงใหม่มีฐานทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย
S2 มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจานวนมากและ
รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
S3 เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพของ
ภาคเหนือ
S4 มี ภ าพลั ก ษณ์ ข องการเป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหาร
พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
ที่โดดเด่น
S5 มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
S6 มี ค วามพร้ อ มด้ า นเส้ น ทางการขนส่ ง และ
คมนาคมที่ เ ชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ ต่ า งๆ ในอาเซี ย น
GMS และ BIMSTEC
S7 เป็ น แหล่ ง ต้ น น้ า มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ระบบนิเวศที่หลากหลาย
S8
S9
S10
S11

จุดอ่อน (Weaknesses)
w1

ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

w2

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมืองและ
ชนบท
การจัดการพื้นที่ช ายแดนยังไม่เ ป็นรูปธรรม
เท่าที่ควร
การจัดระบบขนส่งสาธารณะไม่มีประสิทธิภาพ

w3
w4
w5
w6

ผลิตภาพแรงงานต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการขาดประสิทธิภาพ

w7

เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ยังขาด
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คามด้ า น
ความมั่นคงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ
w8 ขาดแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาจั งหวั ดเชี ยงใหม่
ระยะยาว
เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์
w9 ปัญหาการขาดโอกาสและความเท่าเทียมด้าน
การศึกษา
มี ส ถานที่ ที่ ร องรั บ การจั ด กิ จ กรรมระดั บ w10 ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
นานาชาติ
ที่ยังมีความแตกต่างกัน
เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาครัฐ/เอกชน
W11 กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการ
เข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
W12 ปัญหาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ
W13 ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
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โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threats)

O1 นโยบายของรั ฐ บาลและหน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่
ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น MICECITY
O2 นโยบายรั ฐ บาลที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก

T1

O3 ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
O4 นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรี

T3

O5 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
O6 นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมของประเทศ
O7 นโยบายและการตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาอย่าง
สมดุล
O8 การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและสปาส่งผลให้
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา

T5
T6

T2

T4

ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิด
จากมนุษย์และธรรมชาติโดยตรง
การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาทางานและอยู่ในพื้นที่ ทาให้เกิดผล
กระทบต่ ออาชีพ สั ง คม สิ่ งแวดล้ อม และ
ระบบสาธารณูปโภค
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
การแข่งขันที่รุนแรงจากข้อตกลงการค้าเสรี
และนโยบายการกีดกันทางการค้า
ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น
การเกิดอุบัติภัยและโรคภัยใหม่ๆ

T7

ข้อจากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การทางาน

T8

แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน

O9 กระแสความนิย มของชาวไทยและชาวต่างชาติ T9 ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ
ที่มีต่อการศึกษา การทางาน การท่องเที่ยว และ
อาเซียนต่อ SMEs
การอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
O10 รั ฐ บาลก าหนดยุ ท ธศาสตร์ และค่า เปูา หมายใน T10 เป็นพื้นที่ในการลักลอบ ลาเลียงผ่านยาเสพติด
การพัฒ นาประเทศด้า นการเติบ โตบนคุณ ภาพ
จากประเทศเพื่อนบ้าน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
o11 เมืองน่าท่องเที่ยวของโลก
T11 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์
O12 นโยบายส่งเสริมการลงทุนให้เชียงใหม่เป็นเมือง T12 ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาแบบก้ า ว
super cluster ด้านดิจิตอล
กระโดด ปัญหาการจราจร ความเหลื่อมล้า
ทางสังคม
O13 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
T13 การจัดการผังเมือง
O14 นโยบายส่งเสริมการพัฒนาให้เป็น Smart City T14 การเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารที่ บิดเบือนส่ งผล
กระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์จังหวัด
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5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าวสามารถนามา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์เพื่อกาหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาหลักดังนี้
แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบแมตทริกซ์ (TOWS Matrix)
External Opportunities
(O)
1.
2.
3.
4.
Internal Strengths(S)
1.
2.
3.
4.
Internal Weaknesses (W)
1.
2.
3.
4.

SO
"Maxi-Maxi" Strategy
Strategies that use
strengths to maximize opportunities.
WO
"Mini-Maxi" Strategy
Strategies that minimize
weaknesses by taking advantage of
opportunities.

External Threats
(T)
1.
2.
3.
4.
ST
"Maxi-Mini" Strategy
Strategies that use
strengths to minimize threats.
WT
"Mini-Mini" Strategy
Strategies that minimize
weaknesses and avoid threats.

1) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ
(SO Strategy- "Maxi-Maxi" Strategy)
2) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง
(SO Strategy- "Maxi-Mini" Strategy)
3) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส
(WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy)
4) การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค
(WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy)
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1) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ
(SO Strategy - "Maxi-Maxi" Strategy)
กลยุทธ์เชิงรุก
จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities)

๑

จังหวัดเชียงใหม่มีฐานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย

๑

๒

มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจานวนมากและรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย
เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของภาคเหนือ

๒

๔

๘

มีภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งผลิตอาหาร พืชผัก
ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่โดดเด่น
มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
มีความพร้อมด้านเส้นทางการขนส่ง และคมนาคม
ที่เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ในอาเซียน GMS และBIMSTEC
เป็นแหล่งต้นน้า มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศที่หลากหลาย
เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ

๙

เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์

๓
๔
๕
๖
๗

๑๐ มีสถานที่ที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ

๓

นโยบายของรั ฐ บาลและหน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่
ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็น MICECITY
นโยบายรั ฐ บาลที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก
ความสนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรี

๕
๖

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบายพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ
คมนาคมของประเทศ
๗ นโยบายและการตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาอย่างสมดุล
๘ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ โรงแรมและสปาส่ ง ผลให้
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา
๙ กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่มี
ต่อการศึกษา การทางาน การท่องเที่ยว และการอยู่
อาศัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๑๐ รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์และค่าเปูาหมายในการ
พัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๑ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่
ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตรสีเขียว
๑2 นโยบายของรั ฐ บาลในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มุ่งเน้นการบริการประชาชน และปูองกัน
การทุจริต

ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้จุดแข็งร่วมกับประโยชน์จากโอกาส สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่ควรกาหนด
กลยุทธ์เชิงรุก กล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
ความพร้อมด้านสถานที่ท่อ งเที่ยวที่ห ลากหลาย วัฒ นธรรมที่โ ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างรายได้และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจจากโอกาสด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการเคลื่อนย้ายคนที่ขยายตัว
มากขึ้น อันเป็ นโอกาสที่เกิดขึ้น จากทั้งนโยบาย/การสนับสนุนของรัฐบาล การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ให้ เอื้อต่อการค้าการลงทุน ที่มีมูล ค่าเพิ่มสู ง และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น เช่น ธุรกิจบริการ
สุขภาพฮาลาล การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย เช่น MICE
Long Stay การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น และการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิง
สร้างสรรค์
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สาหรับ ด้านสังคม จังหวัดเชียงใหม่สามารถใช้ จุดแข็งในด้านการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยตลอดจนฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะในด้านการเตรีย มตัว เข้าสู้ ป ระชาคมอาเซียน รวมทั้งการพัฒ นาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ภ าคเศรษฐกิจหรือภาคการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด เช่น การค้า การลงทุน
การท่องเที่ยว และการบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากเชียงใหม่มีจานวนแหล่งการศึกษามากเป็นอันดับ
ที่หนึ่งของภาคเหนือ ผนวกกับสภาพที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อการคมนาคมซึ่งจะทาให้จังหวัดเชียงใหม่
สามารถก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนได้ ขณะเดียวกันการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่ง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบสานค่านิยมและความเป็นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมดั งกล่าวให้แก่เยาวชน
รุ่ น ต่ อๆ ไปเพื่ อสร้ างความเข้า ใจที่ถู กต้อ งและคงไว้ซึ่ งความภาคภูมิ ใจในเอกลั ก ษณ์ ของจัง หวั ดเชี ยงใหม่
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะต้องมุ่งเน้นความสาคัญของการรักษาความสมบูรณ์และสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อรักษาฐานทรัพยากรที่สาคัญต่อการดารงชีวิตและการพัฒนาของจังหวัดได้
อย่างยั่งยืน
2) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง
(ST Strategy- "Maxi-Mini" Strategy)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข
จุดแข็ง (Strengths)

อุปสรรค (Threats)

๑ จังหวัดเชียงใหม่มีฐานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย

๑

๒ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจานวนมากและรูปแบบ

๒

๓ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพของภาคเหนือ
๔ มีภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งผลิตอาหาร พืชผัก

๓
๔

๕
๖

๕
๖

ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดจาก
มนุษย์และธรรมชาติโดยตรง
การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและชาวต่างชาติเข้า
มาทางานและอยู่ในพื้นที่ ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
การแข่งขันที่รุนแรงจากข้อตกลงการค้าเสรี และ
นโยบายการกีดกันทางการค้า
ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น
การเกิดอุบัตภิ ัยและโรคภัยใหม่ ๆ

๗

ข้อจากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน

การท่องเที่ยวที่หลากหลาย

๗
๘
๙

ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่โดดเด่น
มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
มีความพร้อมด้านเส้นทางการขนส่ง และคมนาคมที่
เชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ในอาเซียน GMS และ BIMSTEC
เป็นแหล่งต้นน้า มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศที่หลากหลาย
เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาของภาคเหนือ
เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์

๑๐ มีสถานที่ที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ

แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของอาเซียน
ต่อ SMEs
๑๐ เป็นพื้นที่หลักในการลักลอบนาเข้ายาเสพติด จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน

๘
๙
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ผลจากการวิเคราะห์ โ ดยการพัฒ นาจุดแข็งร่ว มกับ การลดอุปสรรคจากภายนอก สรุปได้ว่าจังหวัด
เชียงใหม่ควรกาหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข กล่าวคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตที่สาคัญของ
จังหวัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบภายนอก เช่น การแข่งขันทางด้านสินค้าเกษตร การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก โดยจะต้องปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานการผลิต อุตสาหกรรม และการบริการ
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การรักษาเอกลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวให้คงเสน่ห์ และคุณค่า
การสร้างมาตรฐานทางด้านการบริการ เช่น การบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมไมซ์ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ตลอดจนการอนุ รั ก ษ์ / ฟื้ น ฟู ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ เ พื่ อ บรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพ การอนุ รักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน
3) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส (WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunities)

๑

ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

๑

๒

ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมืองและชนบท

๒

๓

การจัดการพื้นที่ชายแดนยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร

๓

๔
๕
๖

ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ขาดระบบการจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการขาดประสิทธิภาพ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และประชาชนในพื้ น ที่ ยั ง ขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขาดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ระยะยาว

๔
๕
๖

๗
๘
๙

ปั ญ หาการศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาในเชิ ง
คุ ณ ภาพและโอกาสในการเข้ า ถึ งอย่ า งทั่ ว ถึ งและ
เท่าเทียมให้มากขึ้น
๑๐ ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่ยังมี
ความแตกต่างกัน
๑๑ กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
12 ปัญหาจากการเป็นสังคมสูงอายุ

๗
๘

นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งเสริม
ให้เชียงใหม่เป็น MICECITY
นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตอาหารของโลก
ความสนใจของนักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
นโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ของประเทศ
นโยบายและการตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
พัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาอย่างสมดุล

การขยายตั วของธุรกิจโรงแรมและสปาส่งผลให้ เกิด
ความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา
๙ กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
การศึกษา การทางาน การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัย
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๑๐ รัฐ บาลก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละค่ า เปูา หมายในการ
พัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๑ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจังหวั ดเชียงใหม่
ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตรสีเขียว
๑๒ นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
มุ่งเน้นการบริการประชาชน และปูองกันการทุจริต
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ผลจากการวิเคราะห์ โดยการลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่ควร
กาหนดกลยุทธ์เชิงปูองกัน กล่าวคือ ในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่ง
สาธารณะภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยังขาดการออกแบบและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง
โอกาสจากการพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมของประเทศ การวางแผนและก าหนด
แนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายในการส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก
ในด้านสังคม เนื่องจากจั งหวัดเชียงใหม่ยังมีความเหลื่อมล้ าระหว่างประชากรเมืองและประชากร
ชนบทอย่ างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลให้ คุณภาพชีวิตของประชาชนและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐมีความ
แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการทางด้านการศึกษา หรือสุขภาพ ที่ยังมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น
จังหวัดเชียงใหม่ควรจะต้องให้จะต้องให้ความสาคัญในเรื่องการลดความเหลื่อมล้าดังกล่าว โดยการใช้โอกาส
จากนโยบายของภาครัฐที่ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้าทางสังคมในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการให้
ความสาคัญกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสทางเศรษฐกิจและความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่ขยายตัวมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การส่งเสริมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีของเด็ก และเยาวชน
เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงและการแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์ และการกาหนดมาตรการเชิงปูองกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันไฟปุา ปัญหาการจัดการขยะทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาบริเวณแนวชายแดนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ที่รอบด้านเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อวางแผนและเตรียมการอย่างเป็นระบบ
ขณะเดียวกัน ในด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/การให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
ที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงควรที่จะส่งเสริมการทางานอย่างบูรณาการโดยมุ่งเน้น
การทางานโดยให้ป ระชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มมากขึ้น การพัฒนาช่องทางการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาศูนย์ดารงธรรมของจังหวัดและอาเภอ และการสร้างเครือ ข่ายใน
ทุกภาคส่วน เป็นต้น
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4) การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค (WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy)
กลยุทธ์เชิงรับ
จุดอ่อน (Weakness)

อุปสรรค (Threats)

๑ ปัญหาการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม

๑

๒ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างเขตเมืองและชนบท

๒

๓ การจัดการพื้นที่ชายแดนยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
๔ ขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

๓
๔

ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดจากมนุษย์
และธรรมชาติโดยตรง
การอพยพย้ า ยถิ่ น ของชาวไทยและชาวต่ า งชาติ
เข้ามาทางานและอยู่ในพื้นที่ ท าให้เ กิดผลกระทบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
การแข่ งขั น ที่ รุ น แรงจากข้ อ ตกลงการค้ า เสรี และ
นโยบายการกีดกันทางการค้า
ต้นทุนปัจจัยการผลิตและการบริการที่สูงขึ้น
การเกิดอุบัติภัยและโรคภัยใหม่ ๆ

๕ ขาดระบบการจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
๕
๖ การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ๖
และบริการขาดประสิทธิภาพ
๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ๗ ข้อจากัดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางาน
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๘ ขาดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ระยะยาว ๘ แนวโน้มราคาพลังงานที่มีความผันผวน
๙ ปั ญ หาการศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาในเชิ ง ๙ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของอาเซียน
คุ ณ ภาพและโอกาสในการเข้ า ถึ งอย่ า งทั่ ว ถึ งและ
ต่อ SMEs
เท่าเทียมให้มากขึ้น
๑๐ ปัญหาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่ยังมี ๑๐ เป็ น พื้น ที่ ห ลัก ในการลัก ลอบน าเข้า ยาเสพติด จาก
ความแตกต่างกัน
ประเทศเพื่อนบ้าน
๑๑ กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มการเข้าสู่
วงจรปัญหายาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
12 ปัญหาจากการเป็นสังคมผูส้ ูงอายุ

ผลจากการวิเคราะห์การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญภัยคุกคาม สรุปได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่ควร
กาหนดกลยุทธ์เชิงรับ กล่าวคือ ในมิติความมั่นคง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้านซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลักลอบนาเข้ายาเสพติด และการข้ามแดนผิดกฎหมาย รวมทั้ง ภัยคุกคามใน
รูปแบบอื่นๆ ทาให้จังหวัดต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝุายปกครอง ทหาร ตารวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง/
องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ และภาคประชาชนในการวางแผนเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ขณะที่ในด้านการบริหารงานภาครัฐ เนื่องจากบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ยังมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ ประชาคมอาเซีย นในระดั บ ที่ แตกต่า งกัน ดั งนั้น จัง หวั ดเชี ยงใหม่ ควรที่จ ะให้ ความส าคั ญในการ
เตรียมพร้อมบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แพร่หลาย
ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”
(City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)

การท่องเที่ยว

ศาสนา/วัฒนธรรม

การศึกษา

ความปลอดภัย

การค้า การลงทุน
การเกษตร

สังคมน่าอยู่

เศรษฐกิจสมดุล

การสาธารณสุข
แรงงาน

ป่าไม้
อากาศ
พลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
น้า
ดิน

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
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ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล : MICE CITY, Wellness City, SMART CITY
2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport
3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley
4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub
5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub
6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายการพัฒนา

ตัวชี้วดั

1. เศรษฐกิจสมดุล และ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จังหวัด (GPP) / (ร้อยละ)
1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ (ล้านบาท)
1.3 รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด /
(ร้อยละ)
2. สังคมน่าอยู่ ประชาชน 2.1 ร้อยละของประชากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน /
(ร้อยละ)*
2.2 อัตราการว่างงาน /
(ร้อยละ)*
2.3 ร้อยละของพื้นที่ความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดสาธารณ
ภัย ลดลงร้อยละ 3
2.2 ร้อยละของหมู่บ้านที่มี
ปัญหายาเสพติด ลดลง
ร้อยละ 5
3. ทรัพยากรธรรมชาติ 3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง
และสิ่ ง แวดล้ อ มได้ รั บ ของพื้นที่ปุาไม้ในจังหวัด /
การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู (ร้อยละ)
และคงอยู่อย่างยั่งยืน
3.2 จานวนวันที่มีคุณภาพ
อากาศเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ลดลง / (วัน)
3.3 สัดส่วนขยะมูลฝอย/
ของเสียที่นากลับมาใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น / (ร้อยละ)

ข้อมูล
ค่าฐาน

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ.
2561 2564
3.2

2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
(ปี 2557)
99,070 105,000 111,300 118,000 125,000 132,600 118,400
(2560)
1.94
2.94
3.94
4.94
5.94
6.94
6.94
(ปี 2557)
6.74
(ปี 2557)

6.24

5.74

5.24

4.74

4.24

4.24

0.99
(ปี 2557)
834
หมู่บ้าน

0.94

0.89

0.84

0.79

0.74

0.74

818
หมู่บ้าน

794
หมู่บ้าน

771
หมู่บ้าน

748
หมู่บ้าน

726
หมู่บ้าน

771
หมู่บ้าน

526
หมู่บ้าน

500
หมู่บ้าน

475
หมู่บ้าน

452
หมู่บ้าน

430
หมู่บ้าน

409
หมู่บ้าน

453
หมู่บ้าน

0.91
(ปี 2557)

1.01

1.11

1.21

1.31

1.41

1.41

20 วัน

18

15

13

10

9

9

30

40

40

45

45

45

45
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
2. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. จานวนแหล่งท่องเที่ยว/สถานบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้การรับรองคุณภาพ HA / (แห่ง) เพิ่มขึ้น
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของคนครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น
เชื่อมโยงสู่ระดับสากล
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน
สู่สากล
วัตถุประสงค์
1. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2. สร้างรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการจาหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
3. รายได้จากการจานายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ
4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
2. ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง
3. คนอายุ 15 – 60 ปี เต็ม มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. อัตราการว่างงานลดลง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร
6. ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์
1. ปูองกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การสร้างจิตสานึกสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. พื้นที่ปุาอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
2. จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม้ในจังหวัดเพิ่มขึ้น
4. สัดส่วนขยะมูลฝอย/ของเสียที่นากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอานวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพ
ดีขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
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3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย
4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน
ให้เหมาะสมและยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
2. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง
2. สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง
4. ร้อยละของพื้นที่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดสาธารณภัย ลดลงร้อยละ 3
5. ร้ อยละของคดีย าเสพติดรายสาคัญ (ฐานข้อหาผลิตจาหน่าย และครอบครองเพื่อจาหน่าย)
เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมทั้งหมดลดลง
6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด ลดลงร้อยละ 5
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีการจับกุมการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวเนื่อง
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภ าพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่ว มมือของทุกภาคส่ว น
เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
2. เพิ่มประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ
4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

การวิเคราะหหวงโซมูลคา(Value Chain)
และปจจัยสูความสําเร็จ (Critical Success Factor)
ดวย Generic VC
ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ของกลุมภารกิจเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor) ด้วย Generic VC
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ - ภาคการท่องเที่ยวและบริการ
ต้นน้้า

กลางน้้า

ปลายน้้า

การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ และโครงสร้างพื้นฐาน

การยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การประชาสัมพันธ์และ
การพัฒนาการตลาด

1
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว

2

1.1 พัฒนาศักยภาพทักษะ
ด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ
1.2 ส่งเสริมความร่วมมือ
และพัฒนาภาคเครือข่าย
และชุมชน
1.3 สร้างการรับรู้ ตระหนัก
และจิตสานึกในการ
ให้บริการ การท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม
และสุขภาพ
2.2 จัดทาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อเชือ่ มโยง
การท่องเที่ยวและรองรับ
การขยายตัว
2.3 พัฒนาสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยว
ให้หลากหลาย รองรับ
ความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว

3
ส่งเสริมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้าและบริการ

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
3.1 ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การท่องเที่ยว
3.2 พัฒนา
อารยสถาปัตย์และ
ปรับปรุงสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว

5
4
6
7
บูรณาการ บริหารจัดการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม,มาตรฐาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม
การท่องเที่ยวให้มี
และกฏระเบียบเพื่อ
ส้ารวจ วิจัย เพื่อต่อยอด
ประสิทธิภาพ
สนับสนุนการท่องเที่ยว
4.1 พัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและ
บริการ
4.2 ยกระดับสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเทีย่ วให้ได้
มาตรฐาน
4.3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้
ได้มาตรฐาน
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการ
อานวยความสะดวกและ
มาตรฐานความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว
4.5 ปรับปรุงกฎระเบียบในการ
ประกอบกิจการด้านการ
ท่องเที่ยว

5.1 สร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการท่องเที่ยวตอบรับ
การเป็น Smart City
5.2 สารวจ ศึกษา วิจัย เพื่อ
พัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว
และบริการ

6.1 ยกระดับและสร้างการ
ทางานเครือข่ายกับทุกภาคี
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว
6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 4.0 (Big Data,
Application, WIFI)
6.3 บูรณการ การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การตลาด
7.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้าน
การท่องเที่ยว
7.2 ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกด้าน
การท่องเที่ยว
7.3 สร้างแบรนด์และพัฒนา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
7.4 ขยายฐานการตลาดบน
Digital Platform
7.5 การทาการตลาด MICE

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor) ด้วย Generic VC
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

1

ต้นทาง:
2

1. การวิจัยและพัฒนา
(R฿D)

1.1 การวิจัยและพัฒนา
พันธุ์ที่ดีและเหมาะสมกับ
พื้นที่ (สถาบันการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
1.2 การจัดท้าข้อมูลและ
ต้นทุนการผลิต (กษ.) สศก.
1.3 การวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและรักษาคุณภาพ
และยืดอายุหลังการเก็บ
เกี่ยว post harvest
รวมทั้งบรรจุภัณฑ์
(สถาบันการศึกษา วท.)
1.4 การวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดและ
แนวโน้มสถานการณ์เกษตร
ปลอดภัย ทั้งในและ
ต่างประเทศ

2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
และพัฒนาเกษตรกร

2.1 การบริหารจัดการน้้าเพื่อ
การเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (กษ.)
2.2 การบริหารจัดการการใช้
ที่ดินที่เหมาะสม (Zoning)
(กษ.)
2.3 การจัดหาและกระจาย
พันธุ์ดีให้เกษตรกร (กษ.)
2.4 การเตรียมแหล่งและ
พื้นที่เพาะปลูก และการ
ปรับปรุงคุณภาพดินที่
เหมาะสม (กษ. ทส.)
2.5 การรวมกลุ่มเกษตรกร
และเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบการทางการเกษตร
(กษ. พณ.)

กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ - ภาคการเกษตร
กลางทาง:
3 3. การเพิ่มผลผลิต 4
พัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุน
(Smart Farm)

3.1 พัฒนาและวาง
แผนการผลิตและการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
(Crop Planning ) (กษ.)
3.2 ส่งเสริมระบบการ
ผลิตที่ดี และเหมาะสม
(GAP) เช่น การปรับปรุง
แนวทางการใช้ปุ๋ย ลดการ
ใช้สารเคมี และการก้าจัด
ศัตรูพืชให้ปลอดภัย การ
ให้เกษตรกรจัดท้า MOU
(กษ.)

4. การแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

4.1 การส่งเสริมมาตรฐาน
การผลิตเกษตร
อุตสาหกรรม (GMP
HACCP ฮาลาล)
(อก. วท.)
4.2 สนับสนุนให้น้าระบบ
เกษตรวัสดุเหลือใช้
(Zero waste) มาปฏิบัติ
(พน. สถาบันการศึกษา
อก.)
4.3 ส่งเสริมการแปรรูป
และการใช้ประโยชน์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
และรูปแบบการบริโภค

ปลายทาง:
5 5. การขนส่งสินค้าและ 6
6. พัฒนาระบบการตลาด
จัดการบริหารสินค้า
(Logistics)

5.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าในระดับ
จังหวัด (โดยมีชุมนุม
สหกรณ์ด้าเนินการอยู่
แล้ว) (กษ. พณ. คค.)
5.2 การส่งเสริม
อุตสาหกรรมการเก็บ
รักษาและถนอมอาหาร
เช่น ห้องแช่เย็นและ
อุตสาหกรรมแช่แข็ง และ
การ freez dried
(อก. สถาบันการศึกษา)

และการส่งเสริมการบริโภค
(Smart Consumer)

6.1 พัฒนาตลาดกลางและ
ศูนย์กระจายสินค้าไปยังตลาด
ภายในและภายนอกประเทศ
(กษ. พณ.)
6.2 พัฒนาตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้า future market
(พณ. กษ.)
6.3 ประชา
สัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
ด้วยช่องทางและสื่อที่ทันสมัย
(ดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์)
6.4 การสร้างแบรนด์สินค้า
และการส่งเสริมสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น สตรอเบอรี่
(พณ.)
6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริม
การตลาด (พณ. กษ. ดิจิทัล)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor) ด้วย Generic VC
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

1

ต้นทาง:
2

1. การวิจัยและพัฒนา
(R฿D)

1.5 การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
1.6 การวิเคราะห์
สารส้าคัญที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการเพื่อต่อยอดไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
การสร้างอัตลักษณ์ของ
สินค้า (story)
1.7 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศทั้ง
ระบบ (การวิจัยพัฒนาการ
ตลาด/เกษตรกร /
ผู้ประกอบการ)

2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
และพัฒนาเกษตรกร

2.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้
และขีดความสามารถให้
เกษตรกร รวมทั้งกลุ่ม
เกษตรกรและเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรกร ผู้ประกอบการทาง
การเกษตร (กษ.)
2.7 มีเครือข่ายสถาบัน
การเงิน/กองทุน เพื่อ
ช่วยเหลือด้านการเงินให้
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ผู้ประกอบการทางการเกษตร
(กค. สถาบันการเงิน กษ.)
2.8 การบริหารจัดการและ
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค
การเกษตร (แรงงาน/ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน)

กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ - ภาคการเกษตร
กลางทาง:
3 3. การเพิ่มผลผลิต 4
พัฒนาคุณภาพ
และลดต้นทุน
(Smart Farm)

3.3 ส่งเสริมระบบการท้า
เกษตรอินทรีย์ (กษ.)
3.4 การพัฒนาแนว
ทางการเพิ่มปริมาณ และ
คุณภาพผลผลิต รวมทั้ง
ควบคุมคุณภาพผลผลิต
ตามมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อการส่งออก
(พณ. อก. กษ.)
3.5 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
/ การใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร/ (กษ.)

4. การแปรรูป
และสร้างมูลค่าเพิ่ม

4.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
แนวทางการเก็บรักษาผลผลิตที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และรูปแบบการบริโภค
(อก.)
4.5 ควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
(สถาบันการศึกษา กษ. )
4.6 ส่งเสริมผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์พืชให้เป็น Best
Practice เพื่อสร้างคุณค่า
(เช่นจัดการประกวดประจ้าปี)

ปลายทาง:
5 5. การขนส่งสินค้าและ 6
6. พัฒนาระบบการตลาด
จัดการบริหารสินค้า
(Logistics)

5.3 การพัฒนา
ประสิทธิภาพและลดต้นทุน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
การขนส่งและกระจาย
สินค้า การลดอัตราการ
สูญเสียระหว่างขนส่ง
(สถาบันการศึกษา กษ.)

และการส่งเสริมการบริโภค
(Smart Consumer)

6.6 ส่งเสริมการตลาด
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
6.7 Food Educate การให้
ความรู้ ประโยชน์ และ
ความส้าคัญการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย ให้กับนักเรียน
นักศึกษา (ศธ.)
6.8 รณรงค์สร้างความ
ตระหนักการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย (สาธารณสุข)
6.9 การประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการบริโภคสินค้า
อาหารปลอดภัย (ส้านัก
ประชาสัมพันธ์)
6.10 ส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สาธารณสุข)

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor) ด้วย Generic VC
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ - ภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
ต้นทาง : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
1
การวิจัยและพัฒนา
(R&D)
1.1 การจัดทาข้อมูล
ต้นทุนการผลิต
1.2 การวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
1.3 การวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดและ
แนวโน้มสถานการณ์
ทางด้านอุตสาหกรรม
การค้า การลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ

2

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล

2.1 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการค้า
การลงทุน
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลทางด้าน
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
2.3 จัดทาและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการค้าการลงทุน
2.4 พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
2.5 เชื่อมโยงอุตสาหกรรม และ
การค้า การลงทุน เข้าสู่ระบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย และตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

กลางทาง : สร้างมูลค่าเพิ่ม
4

3
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และเครือข่าย
3.1 พัฒนาผู้ประกอบการ
SMEs ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากล
3.2 พัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการในลักษณะค
ลัสเตอร์ธุรกิจให้เข้มแข็ง
3.3 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและหน่วยงานผู้
ให้บริการ SMEs ให้มี
ศักยภาพ
3.4 พัฒนาผู้ประกอบการ
ทุกระดับให้มี
ขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ และการมุ่งสู่ภาค
การส่งออก

การพัฒนาและเชื่อมโยง
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
4.1 ส่งเสริมและเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
4.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.3 พัฒนาการออกแบบ และ
การผลิต ผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ ด้วยแนวความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4.4 ส่งเสริมการค้า และการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม และ
บริการที่มีการใช้นวัตกรรม

5
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานกระบวนการผลิต
การจัดการ และการค้า
5.1 ส่งเสริมมาตรฐานในการ
ผลิต การบริหารจัดการ และ
การตลาด ระดับสากล ด้วย
เทคโนโลยี
5.2 พัฒนาและอานวยความ
สะดวกในการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ
5.3 สร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพ มาตรฐาน การผลิต
การบริหารจัดการ และ
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย

ปลายทาง: เชื่อมโยงธุรกิจ
6

7

การพัฒนาระบบขนสง
และโลจิสติกส์

พัฒนาระบบการตลาด
ช่องทางการตลาด และส่งเสริม
การค้า การลงทุน

6.1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน
6.2 การพัฒนาประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนเก็บรักษาสินค้า
คงคลังการขนส่งและกระจาย
สินค้าการลดอัตราการสูญเสีย
ระหว่างขนส่ง

7.1 พัฒนาตลาดกลางและศูนย์
จาหน่ายสินค้า
7.2 พัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้า
(Future Market)
7.3 จัดงานแสดงสินค้า
ประชาสัมพันธ์ และขยายช่องทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ
(ตลาดใหม่ เช่น CLMV)
7.4 การพัฒนาตราสินค้า และ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
7.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการส่งเสริมการตลาด และ
เชื่อมโยงธุรกิจ
7.6 การพัฒนาตลาดรูปแบบใหม่
เช่น ตลาดออนไลน์ และ
E-Commerce

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความส้าเร็จ (Critical Success Factor) ด้วย Generic VC
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
กลุ่มภารกิจด้านสังคม

1

ป้องกัน แก้ไข
ลดปัญหาสังคม

1.1 สร้างเสริมสุข
ภาวะและแก้ไข
ปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ
ในกลุ่มเด็กวัยเรียน

ต้นน้้า:
2

พัฒนา
ศักยภาพคน

2.1 พัฒนาครูและนักเรียนด้วยกรอบ
แนวคิดสตีมเพื่อสร้างนวัตกรรมล้านนา
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Big Data)
2.3 ส่งเสริมการนาหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวติ
2.4 พัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์
พระราชา
2.5 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้อยู่ใน
สังคมอย่างเป็นสุข และพัฒนาครอบครัว
และชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
2.6 เสริมสร้างแรงงานสูงวัย พัฒนาก้าว
ไกล สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2.7 สร้างวิทยากรตัวคูณให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน
2.8 สร้างการรับรู้กฎหมายการบังคับคดี
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับประชาชน
2.9 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่
ประชาชนทุกกลุ่มวัย

3

กลางน้้า:
4
เสริมสร้างเครือข่าย

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินชีวิตตามศาสตร์
พระราชาของส่วนราชการ
และการดาเนินงานรูปแบบ
ศูนย์ต่าง ๆ
3.2 สร้างพลังเครือข่าย
แรงงานลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม
3.3 ขับเคลื่อนฟื้นผญา
ล้านนาเมืองเชียงใหม่
3.4 ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านสุขภาพ

พัฒนาระบบการ
ให้บริการ

4.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านการดูแลสุขภาพและความ
เป็นอยู่สู่การจัดการศึกษา
ท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุชาว
ไทยและต่างประเทศ
4.2 กาหนดแนวทาง ติดตาม
ผล บูรณาการเพื่อ
ให้การขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริให้
มีประสิทธิภาพ
4.3 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในทุกระดับบริการ

ปลายน้้า
6

5

ประชาสัมพันธ์
5.1 เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

6.1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผ่าน Active Learning สู่
Smart City
6.2 พัฒนาเยาวชนเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
และบริการเชิงสุขภาพ
6.3 ศูนย์กลางการศึกษาระดับ
ภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้าน
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.4 พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
และการตลาดผลิตภัณฑ์
ผู้สูงอายุ
6.5 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor) ด้วย Generic VC
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มภารกิจด้านความมัน่ คง - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้นทาง : ป้องกัน แก้ไข
1

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ
อากาศ/ขยะและของเสีย
1.2 การป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ดูแล
ป่าไม้
1.4 ป้องกันการบุกรุกทาลายทรัพยากร
ไม่ให้เสื่อมโทรม
1.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชน
1.6 ปลูกป่าเพิ่มออกซิเจนให้กับอากาศ
1.7 การจัดการทรัพยากรน้าระดับลุ่ม
น้าแบบบูรณาการกับพื้นที่ใกล้เคียง

กลางทาง : อนุรักษ์ ส่งเสริม
2
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 ฟื้นฟู และปรับปรุงแหล่งกัก
เก็บน้า ระบบระบายน้า การ
ผันน้า และการกระจายน้า
ให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน
2.2 ฟื้นฟูสภาพป่า/ระบบนิเวศน์
2.3 ส่งเสริมเกษตรและภาคี
เครือข่ายในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์
2.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
2.5 ฟื้นฟู /สร้างทรัพยากรให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น

ปลายทาง : พัฒนา ยั่งยืน

3

4

3.1 เผยแพร่องค์ความรู้/สร้าง
จิตสานึก ให้ชุมชนในพื้นที่
3.2 ส่งเสริมให้เกิดการจัดทาแผน
ชุมชน โดยมีคณะกรรมการ
ทั้งในระดับจังหวัด และระดับ
ชุมชนท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมเกษตรและภาคี
เครือข่ายในชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้า
3.4 สร้างความมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลพื้นที่สี
เขียว จัดทาระบบบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวในชุมชน

4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างการทางาน
เชิงบูรณาการของหน่วยงานและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู้เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
4.4 ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
4.5 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมืออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร

พัฒนาการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor) ด้วย Generic VC
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
กลุ่มภารกิจด้านความมัน่ คง - ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ต้นทาง : การป้องกัน
1 การเตรียมความพร้อม
ในการรับมือ
สถานการณ์
1. การจัดทาแผนโดยเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลอย่างบูรณาการ เกิด
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูล
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(One data)
2. การนาเทคโนโลยีมาเพื่อ
ปรับใช้ในการจัดการ
สถานการณ์ และการจัดการ
ข้อมูล
3. การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการเข้าถึงและ
พัฒนา

กลางทาง : การปราบปรามและการควบคุม
4

3

2
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1. การจัดกิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันจิตสานึก เพื่อการ
พัฒนาแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไป
2.
การสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ประชาชนทั่วไปในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อย และ
เตรียมความพร้อมรับมือ
3. การส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร
กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
4. การสร้างศักยภาพชุมชนให้
พร้อมรับต่อสถานการณ์และสา
ธารณภัย

การปราบปราม
1. การจัดระเบียบสังคม โดย
การบูรณาการทุกภาคส่วน
2. การจัดหามาตรการเชิงรุก
เพื่อปราบปรามแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในพื้นที่
3.การเพิ่มประสิทธิภาพด่าน
ตรวจ
4. การเตรียมพร้อมอุปกรณ์
ที่ทันสมัย และมีความจาเป็น
ในการสนับสนุนภารกิจ
ปราบปราม

การควบคุม
1. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความมั่นคง
ภายใน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
ทางสังคม และด้านยาเสพติด
2. การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
ปราบปราม และด้านการข่าว
3. การบูรณาการคัดกรองผู้
เสพยาเสพติดเชิงรุก
4. การสร้างมาตรฐาน
กระบวนการบาบัดฟื้นฟู

ปลายทาง : การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
5
การสร้างความมั่นคง
1. การประสิทธิภาพระบบติดตามการร้องเรียนและการเข้าถึง
ประชาขนอย่างเข้มข้น
2. การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ให้เบาะแสต่อความ
ปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน
3. การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านความ
มั่นคง
4. การส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบาบัดสามารถนาไปเป็นทุน
ในการดารงชีวิต
5. การสร้างความเข้าใจ (Mindset) กับประชาชนทุกภาคส่วน
ในการยอมรับและเข้าใจในตัวของผู้เสพยาเสพติด และให้การ
ยอมรับในการกลับเข้าสังคม
6. วางระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนเข้าถึงได้
7. ขยายเครือข่ายในการจัดการสาธารณภัย
8. สงเคราะห์และฟื้นฟูให้ดี และปลอดภัยกว่าเดิมในการ
ทางานสาธารณภัย
9. การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ
หน่วยงานในพื้นที่

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2563

แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ
[แบบ จ.๑ (กรณีจงั หวัด]
จังหวัดเชียงใหม

แบบ จ.1

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงใหม
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง
คาเปาหมาย
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และทองถิ่น

แผนงาน
แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ
แผนงานที่ 2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
และกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับ
สากล
แผนงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน และ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
แผนงานที่ 4 สงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

แผนงานที่ 5 สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและ
การตลาดทางการทองเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
การสงเสริมการเกษตร
ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ
การผลิตสินคาชุมชน
แผนงานที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การคา การลงทุน สูสากล ในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
แผนงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ
แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจสูระดับสากล

ตัวชี้วัดของแผนงาน

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
99,070
105,000 111,300 118,000 125,000 132,600
(ป 2560)

อัตราการขยายตัวของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
เพิ่มขึ้น
(ฐานป พ.ศ. 2557 = 2.8)

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

พ.ศ. 2561 2565

118,400

2.8

แบบ จ.1

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงใหม
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง
คาเปาหมาย
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเสริมสรางสังคมใหมี
คุณภาพ คงอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

พ.ศ. 2561 2565

6.24

5.74

5.24

4.74

4.24

4.24

แผนงานที่ 1 พัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความ
เปนเลิศดานการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
แผนงานที่ 2 สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีศักยภาพ
รวมกับเครือขายดานวัฒนธรรมทุกระดับ
แผนงานที่ 3 สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
แผนงานที่ 4 เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
มีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวง
วัย และความหลากหลายของประชากร
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

รอยละของประชากรที่อยูใตเสน
ความยากจน
(รอยละ)
(ป 2557 = 6.74)

แบบ จ.1

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงใหม
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง
คาเปาหมาย
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
โดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

พ.ศ.
2561
3,400

พ.ศ.
2562
3,410

พ.ศ.
2563
3,420

พ.ศ.
2564
3,430

พ.ศ.
2565
3,440

พ.ศ. 2561 2565
3,440

แผนงานที่ 1 ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพ
สมบูรณ สามารถอํานวยประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม

พื้นที่ปาอนุรักษ
/(ลานไร)
(ป 2557 =3,390 )

แผนงานที่ 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน
อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศ
เกินกวาเกณฑมาตรฐานที่ลดลง/
(วัน)
(ป 2557 = 20 วัน)

18

15

13

10

9

9

แผนงานที่ 3 สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการ
อนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจากทรัพยากร
อยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ปาไมในจังหวัด/0.91
(ป 2557)

1.01

1.11

1.21

1.31

1.41

1.41

แผนงานที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทนให
เหมาะสมและยั่งยืน

สัดสวนขยะมูลฝอย/ของเสียที่
นํามาใชประโยชนเพิ่มขึ้น /
(รอยละ 30)

40

45

50

55

60

60

แบบ จ.1

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงใหม
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด : นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง
คาเปาหมาย
ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 แผนงานที่ 1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
การเสริมสรางความมั่นคง
ความปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน
แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและความพรอมดานความมั่นคง
ตามแนวชายแดน

ตัวชี้วัดของแผนงาน
- รอยละของหมูบานที่มีปญหา
ยาเสพติด ลดลงรอยละ 5
(ตัวชี้วัดของแผน 1 และแผน 2)*
- รอยละของคดียาเสพติดราย
สําคัญ (ฐานขอหาผลิตจําหนาย
และครอบครองเพื่อจําหนาย)
เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุม
ทั้งหมด /(รอยละ) (ตัวชี้วัดของ
แผน 1 และแผน 2)*

พ.ศ.
2561
526

พ.ศ.
2562
500

พ.ศ.
2563
475

พ.ศ.
2564
452

พ.ศ.
2565
430

พ.ศ. 2561 2565
409

16

14

12

10

8

8

แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน มุงเนน
การบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน เพื่อรับมือกับปญหา
ภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ
แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพื่อปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

สัดสวนคดีอาชญากรรม
(ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต
รางกาย และเพศ)
(คดีตอแสนประชากร)*
รอยละของพื
้นที่ความเสี่ยงสูง
ตอการเกิดสาธารณภัย ลดลง
รอยละ 3 (834 พื้นที่)

25 คดีตอ 20 คดีตอ 15 คดีตอ 10 คดีตอ 5 คดีตอ 5 คดีตอแสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร ประชากร ประชากร ประชากร ประชากร
818
794
771
748
726
771

แผนงานที่ 5 ความปลอดภัยทางถนน

อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางบกตอประชากร
แสนคน (๑๔.๑๕ รายตอแสน
ประชากร)*

13.15 12.15
11.15
รายตอ
รายตอ
รายตอ
แสน
แสน
แสน
ประชากร ประชากร ประชากร

10.15 9.15 ราย 9.15 รายตอ
รายตอ
ตอแสน แสนประชากร
แสน
ประชากร
ประชากร

แบบ จ.๑
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - พศ. 2565 (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม
เปาหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และทองถิ่น

แผนงาน
แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวสินคาและบริการ
แผนงานที่ 2 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรม
การทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่น
เชื่อมโยงสูระดับสากล
แผนงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยว
แผนงานที่ 4 สงเสริมยกระดับมาตรฐาน
และสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการ
ทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน
แผนงานที่ 5 สงเสริมและเชื่อมโยงการ
ประชาสัมพันธและการตลาดทางการ
ทองเที่ยว

รวมประเด็นการพัฒนา ที่ 1

ตัวชี้วัดของแผนงาน

รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
99,070
(ป 2560)

พ.ศ. ๒๕๖๑
4,215,000

พ.ศ. ๒๕๖๒
5,747,200

พ.ศ.๒๕๖๓
23,220,700

พ.ศ. ๒๕๖๔
24,800,000

พ.ศ. ๒๕๖๕
27,900,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
85,882,900

4,500,000

5,000,000

8,240,000

10,000,000

12,000,000

39,740,000

115,573,700

80,329,900

275,758,400

1,500,000

47,703,800

21,000,000

23,000,000

93,203,800

9,700,000

15,000,000

39,060,000

37,000,000

40,500,000

141,260,000

133,988,700

107,577,100

393,982,900

92,800,000

103,400,000

831,748,700

-

-

-

471,662,000

ประเด็นการพัฒนา
แผนงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ดานการเกษตร
การสงเสริมการเกษตร การ
แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผลิตสินคาชุมชน การคา
เกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบ
การลงทุนสูสากล
ธุรกิจ
แผนงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ

ตัวชี้วัดของแผนงาน

อัตราการขยายตัวของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
เพิ่มขึ้น
(ฐานป พ.ศ. 2557 = 2.8)

แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการ
เชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู
ระดับสากล

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

68,790,000

-

รวมดานการเกษตร

68,790,000

43,190,700

-

พ.ศ.๒๕๖๓
32,279,710

109,557,000

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

37,257,800

43,059,600

-

-

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
112,597,110

221,537,700

2,200,000

2,400,000

2,800,000

7,400,000

43,190,700

144,036,710

39,657,800

45,859,600

341,534,810

2,793,900

41,330,000

41,500,000

41,500,000

127,123,900

43,346,200

43,346,200

43,346,200

140,038,600

ดานการคาการลงทุน
แผนงานที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับ
การผลิตและการประกอบธุรกิจ
แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการ
เชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู
ระดับสากล
รวมการคาการลงทุน
รวมประเด็นการพัฒนา ที่ 2

รอยละของประชากรที่อยูใตเสน
ความยากจน
(รอยละ)
(ป 2557 = 6.74)

-

10,000,000

-

10,000,000

2,793,900

84,676,200

84,846,200

84,846,200

267,162,500

78,790,000

45,984,600

228,712,910

124,504,000

130,705,800

608,697,310

ประเด็นการพัฒนา
แผนงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การ แผนงานที่ 1 พัฒนาสูศูนยกลางทาง
เสริมสรางสังคมใหมี
การศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศ
คุณภาพ คงอัตลักษณทาง ดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
วัฒนธรรม
แผนงานที่ 2 สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาที่มีศักยภาพรวมกับเครือขายดาน
วัฒนธรรมทุกระดับ
แผนงานที่ 3 สงเสริมคุณธรรม จิต
สาธารณะ และประชารัฐ
แผนงานที่ 4 เสริมสรางความพรอมการ
เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
แผนงานที่ 5 พัฒนาคุณภาพคนและสุข
ภาวะใหเหมาะสมตามชวงวัย และความ
หลากหลายของประชากร
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
รวมประเด็นการพัฒนา ที่ 3

ตัวชี้วัดของแผนงาน

รอยละของประชากรที่อยูใตเสน
ความยากจน
(รอยละ)
(ป 2557 = 6.74)

พ.ศ. ๒๕๖๑
-

พ.ศ. ๒๕๖๒
-

-

-

1,986,000
-

พ.ศ.๒๕๖๓
29,280,000

-

3,778,000
-

พ.ศ. ๒๕๖๔
30,280,000

-

พ.ศ. ๒๕๖๕
30,280,000

-

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
89,840,000

-

1,103,000

1,103,000

1,103,000

3,309,000

17,645,300

6,500,000

6,500,000

36,409,300

2,255,000

2,050,000

2,050,000

6,355,000

19,787,000

17,497,300

21,325,340

21,830,000

21,830,000

102,269,640

21,773,000

21,275,300

71,608,640

61,763,000

61,763,000

238,182,940

ประเด็นการพัฒนา
แผนงาน
ตัวชี้วัดของแผนงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
แผนงานที่ 1 ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ปาอนุรักษ
การสงเสริมและพัฒนา
และฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณสามารถ
/(ลานไร)
ทรัพยากรธรรมชาติและ อํานวยประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม
(ป 2557 =3,390 )
สิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดย
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงานที่ 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ จํานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกวา
เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของ
เกณฑมาตรฐานที่ลดลง/ (วัน)
เสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้นและพรอมใน
(ป 2557 = 20 วัน)
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและภัยธรรมชาติ

รวมประเด็นการพัฒนา ที่ 4

พ.ศ. ๒๕๖๑
-

4,917,500

พ.ศ. ๒๕๖๒
2,430,900

พ.ศ.๒๕๖๓
47,602,000

พ.ศ. ๒๕๖๔
2,962,000

พ.ศ. ๒๕๖๕
2,962,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
55,956,900

6,405,700

133,698,200

16,730,000

16,730,000

178,481,400

แผนงานที่ 3 สงเสริมความเขาใจและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปา
จิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน
ไมในจังหวัด/0.91
ลดขอขัดแยงและใชประโยชนจาก
(ป 2557)
ทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

-

6,281,000

40,369,400

23,470,700

23,470,700

93,591,800

แผนงานที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
อนุรักษพลังงานและการใชพลังงาน
ทดแทนใหเหมาะสมและยั่งยืน

-

1,684,400

7,684,400

7,684,400

7,684,400

24,737,600

16,802,000

229,354,000

50,847,100

50,847,100

352,767,700

สัดสวนขยะมูลฝอย/ของเสียที่
นํามาใชประโยชนเพิ่มขึ้น /(รอยละ
30)

4,917,500

ประเด็นการพัฒนา
แผนงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การ แผนงานที่ 1 ปองกันและแกไขปญหายา
เสริมสรางความมั่นคง
เสพติด
ความปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน
แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความพรอมดานความมั่นคงตามแนว
ชายแดน

ตัวชี้วัดของแผนงาน
- รอยละของหมูบานที่มีปญหายา
เสพติด ลดลงรอยละ 5 (ตัวชี้วัด
ของแผน 1 และแผน 2)*

พ.ศ. ๒๕๖๑
-

พ.ศ. ๒๕๖๒
-

พ.ศ.๒๕๖๓
20,327,600

พ.ศ. ๒๕๖๔
17,974,050

พ.ศ. ๒๕๖๕
17,974,050

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
56,275,700

- รอยละของคดียาเสพติดราย
สําคัญ (ฐานขอหาผลิตจําหนาย
และครอบครองเพื่อจําหนาย)
เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมทั้งหมด /
(รอยละ) (ตัวชี้วัดของแผน 1 และ
แผน 2)*

-

-

3,897,600

3,282,600

3,282,600

10,462,800

สัดสวนคดีอาชญากรรม
(ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกาย
และเพศ)
(คดีตอแสนประชากร)*

-

-

3,519,300

2,200,000

2,200,000

7,919,300

แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและ
รอยละของพื้นที่ความเสี่ยงสูงตอการ
เตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทา เกิดสาธารณภัย ลดลงรอยละ 3
สาธารณภัย
(834 พื้นที่)

-

-

22,109,600

22,109,600

22,109,600

66,328,800

แผนงานที่ 5 ความปลอดภัยทางถนน

-

-

260,542,000

2,620,000

2,620,000

265,782,000

310,396,100
10,000,000
1,244,054,550

48,186,250
10,000,000
388,100,350

48,186,250
10,000,000
404,902,150

406,768,600
10,000,000
2,448,165,250

แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพดาน
ความมั่นคงภายใน มุงเนนการบูรณาการ
ความรวมมือของทุกภาคสวน เพื่อรับมือ
กับปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทุก
รูปแบบ

รวมประเด็นการพัฒนา ที่ 5
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางบกตอประชากรแสน
คน (๑๔.๑๕ รายตอแสนประชากร)*

10,000,000
249,469,200

10,000,000
201,639,000

แบบ จ.๑
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูประกอบการดานการทองเที่ยวสินคาและบริการ
1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการ
1
2
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
และสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม
เชียงใหม

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
4,215,000
4,215,000

พ.ศ. ๒๕๖๒
5,747,200
5,747,200

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

23,220,700
21,736,900

24,800,000
24,800,000

27,900,000
27,900,000

85,882,900
84,399,100

-

-

3,859,000

4,000,000

5,000,000

12,859,000

กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการดานสปาและนวดแผนไทยในวัดเพื่อบริการ
สุขภาพใหกับนักทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

2,750,000

3,000,000

4,000,000

9,750,000

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการทองเที่ยวและบริการสูการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจยุคติจิทอล

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

800,000

1,000,000

1,000,000

2,800,000

กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมฝกอบรมเครือขายเพื่อการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อการทองเที่ยวและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

1

2

สํานักงานพื้นที่อนุรักษที่ 16

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขาย
มาตรฐานการใหบริการโฮมสเตย-ลองสเตย

1

2

สํานักงานพื้นที่อนุรักษที่ 16

-

-

720,000

800,000

900,000

2,420,000

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาสําหรับ
ธุรกิจทองเที่ยวและบริการรองรับการทองเที่ยวชาวจีน

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

2,200,000

3,000,000

4,000,000

9,200,000

กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือขาย
มัคคุเทศกทองถิ่น
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟเพื่อสงเสริมการเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม

1

2

สํานักงานพื้นที่อนุรักษที่ 16

-

-

920,000

2,000,000

2,000,000

4,920,000

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

18,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมพัฒนาคูมือและการอบรมหลักสูตร
1
2
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
ระยะสั้น "การพัฒนามัคคุเทศกผูนําเที่ยวของแหลงทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม
เชิงสุขภาพ"
กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
ของการทองเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวมุสลิม

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 11 กิจกรรมประสานความรวมมือพัฒนา
แรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหเกิดความ
สอดคลองกับการขยายตัวธุรกิจการทองเที่ยว (Hotel
Service - FB & Gastronomy Tourism)

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

2 โครงการเสริมสรางความเชื่อมั่นตอเหตุการณภัยพิบัติตางๆ

2

2

กิจกรรมหลัก 1 จัดฝกอบรมหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน ประชาชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา
ทักษะความรูที่เกี่ยวของกับการเตือนภัย

2

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
-

พ.ศ. ๒๕๖๒
247,200

-

4,215,000

5,500,000

พ.ศ.๒๕๖๓
300,000

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

-

-

547,200

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

2,187,900

3,000,000

3,000,000

17,902,900

-

-

1,483,800

-

-

1,483,800

-

-

1,483,800

-

-

1,483,800

แผนงานที่ 2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับสากล 4,500,000
3 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยว
4,500,000
และกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยงสู
ระดับสากล
4,500,000

5,000,000
5,000,000

8,240,000
8,240,000

10,000,000
10,000,000

12,000,000
12,000,000

39,740,000
39,740,000

5,000,000

4,500,000

5,000,000

6,000,000

25,000,000

กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลาง
การตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่มศักยภาพ
การบริการทองเที่ยวกลุมคนที่มีความตองเขาถึงพิเศษ

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

6,000,000

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการขยายการตลาดการทองเที่ยว

1

2

พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง

-

-

2,740,000

3,000,000

3,000,000

8,740,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
แผนงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

115,573,700
115,573,700

80,329,900
80,329,900

พ.ศ.๒๕๖๓
275,758,400
226,758,400

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

-

-

471,662,000
422,662,000

กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อรองรับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและตลาดสินคาชุมชน ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

1

2

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม

18,000,000

18,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมกอสรางศูนยขอมูลทองเที่ยวและ
ศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี สันปาตอง

1

2

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม

15,000,000

15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยววัดกูดินขาว
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

1

2

สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม

15,000,000

15,000,000

กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อ
การทองเที่ยว

1

2

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2,
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม/ที่
ทําการปกครองจังหวัด/ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมบูรณะทรัพยสินและอํานวยความ
สะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเพื่อพัฒนาเสนทางสูแหลง
ทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม

1

2

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

-

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาการทองเที่ยวตลาดน้ําเหมืองหา
ประชารัฐหมูที่ 8 บานรองบอน ตําบลสันนาเม็งอําเภอสัน
ทรายจังหวัดเชียงใหม

1

2

อําเภอสันทราย

กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมพัฒนาศูนยขอมูลและการนําเสนอ
แบบมัลติมีเดียเธียเตอรของโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
อางเก็บน้ําหวยตึงเฒาอันเนื่องมาจากพระราชดําริต.ดอนแกว
อ.แมริม จ.เชียงใหม

1

2

กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมกอสรางแหลงทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและเชิงสุขภาพตําบลหนองแหยง

1

กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล

1

115,573,700

80,329,900

126,460,000

-

-

322,363,600

-

2,878,600

-

-

2,878,600

-

-

14,214,700

-

-

14,214,700

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
เชียงใหม

-

-

7,193,300

-

-

7,193,300

2

อําเภอสันทราย

-

-

3,011,800

-

-

3,011,800

2

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
5 โครงการปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว สาย ชม.
2
2
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
3024 แยก ทล.107 - บานเมืองคอง อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวดอย
หลวงเชียงดาว - บานเมืองคอง จังหวัดเชียงใหม ผิวจราจร
ชนิด PARA AC ขนาดความกวาง 6.000 เมตร ระยะทาง
10.000 กิโลเมตร

2

2

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม

แผนงานที่ 4 สงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
6 โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน

-

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

-

-

49,000,000

-

-

49,000,000

-

-

49,000,000

-

-

49,000,000

1,500,000
1,500,000

47,703,800
27,783,800

21,000,000
21,000,000

23,000,000
23,000,000

93,203,800
73,283,800

กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว :
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

3,200,000

4,000,000

4,000,000

11,200,000

กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้ําพุรอน
เพื่อสรางนวัตกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

5,400,000

6,000,000

7,000,000

18,400,000

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมเสริมสรางความเชื่อมั่นตอ
เหตุการณภัยพิบัติตางๆ

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

1,483,800

2,000,000

3,000,000

6,483,800

กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมMillennials in this Era:
การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมMillennials

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

1,000,000

กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมพัฒนามูลคาเพิ่มและยกระดับ
สินคาชุมชนดานผาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และสุขภาพ

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

2,000,000

2,000,000

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมพัฒนาเสนทางแหลงเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและประชาสัมพันธอยางยั่งยืน

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

3,250,000

4,000,000

5,000,000

12,250,000

กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการเพื่อการ
บริหารจัดการ Package Tour ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

2,500,000

3,000,000

4,000,000

11,000,000

1,500,000

-

-

1,000,000

-

4,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมจัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนาดอยปู
1
2
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
หมื่นใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงหลากมิติใหเปนแหลง
จังหวัดเชียงใหม
ทองเที่ยวเชิงหลากมิติ
กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอรมการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญดานทองเที่ยวและระบบสนับสนุนการ
ทองเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม
7 โครงการจัดเก็บขอมูลดานไมซของจังหวัดเชียงใหม
(MICE Intelligence)
กิจกรรมหลักที่ 1 การจางเหมาบริการการทําการตลาด

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

2,000,000

-

-

2,000,000

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

6,950,000

-

-

6,950,000

2

2

-

-

19,920,000

-

-

19,920,000

2

2

สํานักงานสงเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ
(องค
ารมหาชน)
สํานักกงานส
งเสริมการจัดการ

-

-

3,120,000

-

-

3,120,000

-

-

13,800,000

-

-

13,800,000

-

-

3,000,000

-

-

3,000,000

ประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน)
กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดประชุมกลุมยอย ลงพื้นที่เก็บขอมูล
ฝกอบรม

2

2

กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล

2

2

แผนงานที่ 5 สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว
8 โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรูตาม
พระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม วิ่ง ปน ลองทองธรรมชาติ
1
2

สํานักงานสงเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน)
สํานักงานสงเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (องคการ
มหาชน)

9,700,000
-

15,000,000
-

39,060,000
1,000,000

37,000,000
3,000,000

40,500,000
3,000,000

141,260,000
7,000,000

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

500,000

1,000,000

1,000,000

2,500,000

กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมประกวดภาพถายทองเที่ยวสีเขียว
หวยฮองไคร

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

100,000

1,000,000

1,000,000

2,100,000

กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม Fam trip ศึกษาเรียนรูทองเที่ยวสี
เขียว

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

400,000

1,000,000

1,000,000

2,400,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
9 โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและ
การตลาดทางการทองเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาและ
บริการทองเที่ยวภายในประเทศ
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ/กิจกรรมสงเสริมงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 44 ประจําป 2563

1

2

1

2

กิจกรรมหลัก 3 การยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพกลุมสปา และนวดไทย

1

2

กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมสงเสริมการตลาดการทองเที่ยว
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel Mart)
CTM
2020ก 5 กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธแหลง
กิจกรรมหลั

1

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

9,700,000

15,000,000

38,060,000

34,000,000

37,500,000

134,260,000

7,100,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

31,100,000

-

-

4,000,000

5,000,000

6,000,000

15,000,000

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

1,500,000

2,000,000

2,500,000

6,000,000

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

24,000,000

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

-

3,790,000

4,000,000

4,000,000

11,790,000

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมขับเคลื่อนฟนผญาลานนาเมือง
เชียงใหม
กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรมสงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับ
เทศกาลการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

1

2

-

-

3,700,000

1

2

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมมหกรรมประกวดหุนฟางเพื่อ
พัฒนาสูปฏิทินการทองเที่ยวประจําปของจังหวัดเชียงใหมสู
สายตาชาวโลก

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

-

กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรมสรางแบรนดทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมและการสื่อสารการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Chiang
Mai Destination Branding)

1

2

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมหลัก 10 กิจกรรมการสงเสริมหมูบานทองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ

1

2

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2,600,000

6,000,000

-

3,700,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

17,600,000

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

-

-

4,000,000

-

-

4,070,000

5,000,000

6,000,000

15,070,000

393,982,900

92,800,000

103,400,000

831,748,700

133,988,700

3,000,000

-

107,577,100

-

-

4,000,000

แบบ จ.๑
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล
(ภาคการเกษตร จํานวน 16 โครงการ)
แผนงานที่ 1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ
1 โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิต
การตลาดมะมวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 1 การอบรมถายทอดความรู/ การอบรมเชิง
1
2
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรขาวสวนมะมวง
กิจกรรมหลัก 2 การจัดงานประชาสัมพันธแสดงสินคา เพื่อ
1
2
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
เพื่มชองทางการตลาดใหม ๆและเชื่อมโยงเครือขาย
ผูบริโภค/ผูประกอบการ
2 โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ขาวแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก 1 การยกระดับการผลิตขาวนาแปลงใหญ
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 2 การเสริมสรางความเขมแข็งเกษตรกร
ผูผลิตขาว
3 โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวม
อยางยั่งยืน
กิจกรรมหลัก 1 การประชาสัมพันธ พรก.ประมงและการ
สรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
กิจกรรมหลัก 2 การจัดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร
จํานวน 2 หลักสูตร
กิจกรรมหลัก 3 การจัดทําจุดสาธิตการเพาะพันธุสัตวนํา
โดยอุปกรณการเพาะพันธุปลาแบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)
กิจกรรมหลัก 4 การทําอาหารสมทบในแหลงน้ํา

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

32,279,710
3,309,000

37,257,800
3,970,800

43,059,600
4,632,600

112,597,110
11,912,400

2,009,000

2,410,800

2,812,600

7,232,400

1,300,000

1,560,000

1,820,000

4,680,000

8,965,000

11,310,000

13,195,000

33,470,000

1

2

ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง

3,645,000

4,374,000

5,103,000

13,122,000

1

2

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

5,320,000

6,936,000

8,092,000

20,348,000

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม

742,000

890,400

1,038,800

2,671,200

1

2

129,200

155,040

180,880

465,120

1

2

284,050

340,860

397,670

1,022,580

1

2

293,750

352,500

411,250

1,057,500

1

2

35,000

42,000

49,000

126,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
4 โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 1 การสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาว
1
2
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดําริ
กิจกรรมหลัก 2 สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแก
1
2
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

10,274,000

12,328,800

14,383,600

36,986,400

279,000

334,800

390,600

1,004,400

200,000

240,000

280,000

720,000

137,000

164,400

191,800

493,200

กิจกรรมหลัก 3 สงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสตวและ
สินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษและหมูบาน
โดยรอบ
กิจกรรมหลัก 4 การสงเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการพระราชดําริ

1

2

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

1

2

สวนประสานโครงการ
พระราชดําริและกิจการพิเศษ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

9,100,000

10,920,000

12,740,000

32,760,000

กิจกรรมหลัก 5 การสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
อาชีพ ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ต.ทา
ตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม

1

2

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

558,000

669,600

781,200

2,008,800

6,079,600

7,466,400

8,710,800

22,256,800

5 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคา
อาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืช
โดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพดวยกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร
กิจกรรมหลัก 2 สงเสริมการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือน
กิจกรรมหลัก 3 การสงเสริมและยกระดับการแปรรูป
ผลผลิตสูมาตรฐานอาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลัก 4 การเชื่อมโยงผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรียในโรงพยาบาล
6 โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ปา
กิจกรรมหลัก 1 สงเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ

1

2

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

2,852,600

3,594,000

4,193,000

10,639,600

1
1

2
2

ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง

1,022,000
940,000

1,226,400
1,128,000

1,430,800
1,316,000

3,679,200
3,384,000

1

2

สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
(เกษตรที่สูง)

1,265,000

1,518,000

1,771,000

4,554,000

1,914,000

1,291,400

1,098,800

4,304,200

737,000

884,400

1,031,800

2,653,200

1

2

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลัก 2 สงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย เกาลัด และ
1
2
กาแฟอาราบิกา คุณภาพ
7 โครงการอนุรักษดินและน้ํา, ปรับปรุงบํารุงดิน ในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษ
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษดินและ
2
4
น้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษดินและ
2
4
น้ําการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ ๑๑ หมูบาน รอบโครงการ
รอยใจรักษ
8 โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหลงน้ําธรรมชาติ
1. สํารวจแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา
2. กําหนดพื้นที่เขตอนุรักษใหชัดเจน
3. ทําการประชาคมหมูบาน ตั้งกฎระเบียบและกติกาชุมชน
4. ประชาคม อบรมใหความรูแกชุมชน
5. ปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ พรอมทั้ง
สนับสนุนพันธุสัตวน้ําบางสวนเพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับชุมชน

2

4

9 โครงการปลูกไมผลไมยืนตน (มะมวง กาแฟ) ในพื้นที่
โครงการรอยใจรักษ
กิจกรรมที่ 1 สงเสริมการปลูกมะมวง
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการปลูกกาแฟ
10 โครงการรอยใจรักษ จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกไมผล
คุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสงเสริมอาชีพการปลูกพืชผัก
ปลอดภัย
กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ

2

4

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
(ขุนวาง และแมจอนหลวง)
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓
1,177,000

พ.ศ. ๒๕๖๔
407,000

พ.ศ. ๒๕๖๕
67,000

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
1,651,000

138,850

138,850

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม

55,800

55,800

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม

83,050

83,050

1. สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1
(เชียงใหม)

20,000

20,000

20,000

20,000

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชัพ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตร
ที่สูง)

50,000

50,000

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชัพ
เกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่
สูง)

50,000

50,000

558,500
371,100

558,500
371,100

2

4

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

2

4

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

118,600

118,600

2

4

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

68,600

68,600

แผนงาน/โครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ

11 โครงการรอยใจรักษ จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาพันธุขาว
12 โครงการการบริหารจัดการโครงการและการบูรณาการ
หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัด
เชียงใหม เพื่อขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษดาน
การเกษตร จังหวัดเชียงใหม
1. จัดประชุมคณะทํางานโครงการรอยใจรักษดาน
การเกษตร
2. ติดตามความกาวหนาในพื้นที่โครงการ
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนใหกอง
ประสานงานโครงการพระราชดําริ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

2

4

2

6

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

กิจกรรมหลัก 13.1 กอสราง ปรับปรุง เสริมโครงสราง
พื้นฐาน
14 โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําฝายหวยเมืองงามตอนบน
จัดหาน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม
ระยะที่ 2 บ.เมืองงามเหนือ ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.
เชียงใหม

2

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

176,100
176,100
52,660

176,100
176,100
52,660

สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

52,660

52,660

ที่ทําการปกครองจังหวัด

1

พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

แผนงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ
13 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยการความสะดวกในการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๖๑

68,790,000

43,190,700

109,557,000

-

-

221,537,700

68,790,000

43,190,700

102,057,000

-

-

214,037,700

ที่ทําการปกครองจังหวัด/
โครงการชลประทานเชียงใหม
โครงการชลประทานเชียงใหม/
สํานักงานชลประทานที่ 1

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงระบบสงน้ํา ความยาว 758 เมตร
2
2
โครงการชลประทานเชียงใหม/
พรอมอาคารประกอบ จํานวน 23 แหง
สํานักงานชลประทานที่ 1
แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล
15 โครงการฮาลาลเพื่อพืชการเกษตร (Halal for
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
Agriculture)
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาความรูและสงเสริมการใช
1
2
เครื่องหมายฮาลาลในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑการเกษตร
และการศึกษาดูงาน

-

-

102,057,000

102,057,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

2,200,000
2,000,000

2,400,000
2,400,000

2,800,000
2,800,000

7,400,000
7,200,000

1,370,350

1,644,420

1,918,490

4,933,260

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาเครือขายและสรางเกษตรฮาลา
1
2
ลตนแบบ (10 เครือขาย และ 5 ตนแบบ)
กิจกรรมหลัก 3 การบริหารจัดการในการดําเนินกิจกรรม
1
2
16 จัดนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณภายใตงานฤดู
หนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป
จังหวัดเชียงใหม
1. การแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริที่สําคัญ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2. การแสดงองคความรู งานคนควา/วิจัย และนวัตกรรม
ดานการเกษตร
3. การประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
4. การประกวดการจัดสวนหยอมเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

388,000

465,600

543,200

1,396,800

241,650

289,980

338,310

869,940

2

2

สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

200,000

200,000

2

2

สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

200,000

200,000

(ภาคอุตสาหกรรม การคา และการลงทุน จํานวน 8 โครงการ)
แผนงานที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
17 เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรม
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคทื่ 1
อาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart
Industry 4.0)

-

2,793,900
2,793,900

41,330,000
26,330,000

41,500,000
26,500,000

41,500,000
26,500,000

127,123,900
82,123,900

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
กิจกรรมหลักที่ 2 เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบเกษตรเขาสู
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม (Triple S : Smart
Farmer Smart Material and Smart Food)

1

2

สนง.อุตสาหกรรม จ.เชียงใหม

2,930,000

3,000,000

3,000,000

8,930,000

1

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด
ผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม Northern Thailand Food Valley

1

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4 สรางอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราวดวย
มัลติมีเดียในอุตสาหกรรมอาหาร (Chiang Mai Food
Storytelling Multimedia)

1

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

2,500,000

2,500,000

2,500,000

7,500,000

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปดวย
กระบวนการธรรมชาติ

1

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงเพื่อตอบ
1
2
โจทยความตองการของตลาด AEC
กิจกรรมหลักที่ 7 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑตาม
1
2
ความตองการของตลาดเปาหมาย
กิจกรรมหลักที่ 8 สรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑดวย
1
2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย
18 โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)
กิจกรรมหลักที่ 1 สรางสตารทอัพรุนใหมดวยนวัตกรรมเชิง
1
2
สรางสรรค (Chiang Mai Creative Innovation Startup)
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมเชิง
1
2
สรางสรรค (Chiang Mai Creative Innovation Product)

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,500,000

4,500,000

4,500,000

13,500,000

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑

1,400,000

1,500,000

1,500,000

4,400,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,500,000

4,500,000

4,500,000

13,500,000

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

-

-

กิจกรรมหลักที่ 3 เชื่อมโยงและสรางโอกาสทางการตลาด
ผลิตภัณฑนวัตกรรมเชิงสรางสรรค “เทศกาลเชียงใหม
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค”(Chiang Mai Creative
Innovation Festival)

1

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมอัตลักษณและรอยเรียงเรื่องราว
เพื่อสรางมูลคาสินคา Gift & Lifestyle ดวยมัลติมีเดีย
(Identity and Storytelling for Digital Market)

1

2

สํานักอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

2,500,000

2,500,000

2,500,000

7,500,000

43,346,200
12,250,000

43,346,200
12,250,000

43,346,200
12,250,000

140,038,600
36,750,000

600,000

600,000

600,000

1,800,000

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

2,500,000

2,500,000

2,500,000

7,500,000

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

แผนงานที่ 4 สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล
19 โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑสู
มาตรฐานสากล
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาผูประกอบการเพื่อปรับ/
1
2
ยกระดับใหมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมสรางเครือขายทางการคา
1
2
ระหวางผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมกับ
ผูประกอบการคาภายในประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 3 การสงเสริมและขยายตลาดในประเทศ
โดยการนําผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติ
ในประเทศ

1

2

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

10,000,000
-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการและติดตามผลการ
1
2
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 5 การสงเสริมความสัมพันธบานพี่เมืองนอง
1
2
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(Sister City)
20 โครงการ Unseen Lanna 2020
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1 ประชาสัมพันธการจัด Unseen Lanna
1
2
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2020
เชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดงาน Unseen Lanna 2020
1
2
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม
21 โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริม
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
อุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ
ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand Innovation Center :
Chiang Mai Chapter)

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

10,000,000

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

10,000,000

-

-

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

150,000

150,000

150,000

450,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

19,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

21,000,000

18,500,000

18,500,000

18,500,000

55,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับความเปนผูนําทางดานการถนอม
สินคาเกษตรและอาหาร ดวยนวัตกรรมพลาสมา(Plasma
Technology for Agriculture and Food Product)

1

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

6,000,000

6,000,000

6,000,000

18,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2 เชียงใหมผูนําอุตสาหกรรมอาหารสําหรับ
ผูสูงอายุ (Chiang Mai Food for Aging Hub)
กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายโอกาสทางการตลาดและความ
รวมมือการยกระดับอุตสาหกรรมและการคา การลงทุน กับ
จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thai Innovation
Carnival 2020)

1

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

7,500,000

7,500,000

7,500,000

22,500,000

1

2

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

2,596,200

2,596,200

2,596,200

7,788,600

2,596,200

2,596,200

2,596,200

7,788,600

228,712,910

124,504,000

130,705,800

608,697,310

22 โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผานชองทาง Cross Border
E-commerce
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผูประกอบการ SMEs เชียงใหมเขา
สูตลาดจีนผาน CBEC
รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ

สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
1

2

-

-

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
78,790,000

45,984,600

แบบ จ.๑
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
แผนงานที่ 1 พัฒนาสูศูนยกลางทางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อการ
1
3
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประกอบอาชีพ
เชียงใหม
กิจกรรมหลัก 2 การพัฒนาความพรอมของนักเรียน
1
3
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นักศึกษากอนสูตลาดแรงงานในประเทศและกลุมประเทศ
เชียงใหม
อาเซียน
กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม (Big Data)
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาครูและนักเรียนดวยกรอบ
แนวคิดแบบสตีมเพื่อสรางนวัตกรรมลานนา
กิจกรรมหลัก 5 การบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
การดูแลสุขภาพและความเปนอยูสูการจัดการศึกษา
ทามกลางสังคมผูสูงอายุชาวไทยและตางประเทศที่อาศัยอยู
ในจังหวัดเชียงใหม

1

3

1

3

1

3

กิจกรรมหลัก 6 การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผาน
Active Learning เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปน Smart
City ของจังหวัดเชียงใหม

1

3

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒
-

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

30,280,000
30,280,000
1,500,000

30,280,000
30,280,000
1,500,000

89,840,000
89,840,000
4,500,000

-

-

29,280,000
29,280,000
1,500,000

-

-

2,780,000

2,780,000

2,780,000

8,340,000

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

-

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

18,000,000

-

-

4,500,000

5,000,000

5,000,000

14,500,000

-

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

18,000,000

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

-

-

8,500,000

9,000,000

9,000,000

26,500,000

-

-

1,103,000
1,103,000
383,000

1,103,000
1,103,000
383,000

3,309,000
3,309,000
1,149,000

720,000

720,000

2,160,000

แผนงานที่ 2 สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีศักยภาพรวมกับเครือขายดานวัฒนธรรมทุกระดับ
แผนงานที่ 3 สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
2 โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมใชในการดําเนินชีวิต
กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุในการ
1
4
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
บริหารจัดการวัด
เชียงใหม
กิจกรรมหลัก 2 การฝกอบรมผูนําชุมชนเพื่อการสงเสริม
1
4
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
คุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชน
เชียงใหม

-

พ.ศ.๒๕๖๓

-

-

1,103,000
1,103,000
383,000

-

-

720,000

-

-

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
แผนงานที่ 4 เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
3 โครงการเชียงใหมสูสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุใหอยูในสังคม
1
อยางเปนสุขและพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแล
ผูกิจสกรรมหลั
ูงอายุ ก 2 พัฒนาธุรกิจเพื่อผูสูงอายุและตลาด
1
ผลิตภัณฑและบริการเพื่อผูสูงอายุ
กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม พัฒนากาว
1
ไกลสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
4 โครงการเมืองที่เปนมิตรสําหรับผูสูงอายุเชียงใหม

4
4
4

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบการใหบริการ

2

4

กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาคนและเครือขายผูสูงอายุ

2

4

กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต

2

4

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๑
1,986,000
1,986,000
1,986,000
-

กิจกรรมหลัก 2 สรางเครือขายสายเสริมพลัง (MEETMonitoring and Empowerment Evaluation Team)
ระหวางองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และกลุมเปาหมาย

1

พ.ศ.๒๕๖๓

3,778,000
3,778,000
1,761,500

17,645,300
5,945,300
2,271,800

6,500,000
6,500,000
2,500,000

6,500,000
6,500,000
2,500,000

36,409,300
24,709,300
11,019,300

1,200,000

1,500,000

1,500,000

4,200,000

2,473,500

2,500,000

2,500,000

9,490,000

-

-

2,016,500

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สํเชีายนังใหม
กงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม

แผนงานที่ 5 พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงวัย และความหลากหลายของประชากร
5 โครงการสรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ
ในกลุมประชากรจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 1 ประชุมคณะทํางานสวนราชการจังหวัด
1
เชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

11,700,000

11,700,000

5,200,000

5,200,000

3,500,000

3,500,000

3,000,000

3,000,000

-

-

2,255,000

2,050,000

2,050,000

6,355,000

-

-

1,920,000

2,050,000

2,050,000

6,020,000

4

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

-

-

146,000

150,000

150,000

446,000

4

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

-

-

474,000

600,000

600,000

1,674,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาเทคโนโลยีชุดความรูสื่อ คูมือ และ
ขอมูล เพื่อใชดําเนินการทางดานโภชนาการ ดานสมุนไพร
เปนอาหารดานการเคลื่อนไหวรางกาย ดานพฤติกรรม
ศาสตรการเกษตรและสหกรณตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามมกุฎราชกุมารีผสมผสาน
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา

1

4

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 4 จัดเวทีสื่อสารเผยแพรสาธารณะ และ
เสนอแนวทางพัฒนานโยบายและมาตรการวาดวยการ
ปองกัน สรางเสริมสุขภาพ และแกไขปญหาภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กวัยเรียน

1

4

6 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ
๑. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การอบรม
ประชาชนดาน Digital Literacy และ e – Commerce
เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ และ
การสงเสริมการอานเชิงรุก โดยใชรถหองสมุดเคลื่อนที่
และการสงเสริมใหมีบานหนังสือชุมชนในทุกหยอมบาน
๒. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล จากจํานวนผูรับบริการ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนใหสํานักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม

2

3

2

3

แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7 โครงการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
กิจกรรมหลักที่ 1 สรางพลังเครือขายแรงงานลดความ
1
เหลื่อมล้ําในสังคม
กิจกรรมหลักที่ 2 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการเปน
1
วิทยากรใหกับคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนเครือขาย
ยุติธรรมชุมชน และผูนําชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

400,000

400,000

400,000

1,200,000

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

900,000

900,000

900,000

2,700,000

ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ศูแมนยอกายารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม
อาย

335,000

335,000

335,000

335,000

19,787,000
4

สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม

-

17,497,300
330,000
-

4

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

-

-

21,325,340
2,937,000
1,337,000

21,830,000
3,100,000
1,500,000

21,830,000
3,100,000
1,500,000

102,269,640
9,467,000
4,337,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลักที่ 3 การสรางการรับรูดานกฎหมายดานการ
บังคบคดีและกฎหมายที่เกี่ยวของใหประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
8 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 1 วางแผนการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเสริมสรางองคความรูในการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

1

4

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ
สํานักงานบังคับคดี

พ.ศ. ๒๕๖๑
-

19,787,000

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

330,000

600,000

600,000

600,000

2,130,000

17,167,300

12,066,340

12,100,000

12,100,000

73,220,640

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

275,640

300,000

300,000

875,640

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

500,000

500,000

500,000

1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

700,000

700,000

700,000

2,100,000

กิจกรรมหลักที่ 4 ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

1

4

567,500

600,000

600,000

1,767,500

กิจกรรมหลักที่ 5 สนับสนุนการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1

4

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

5,981,200

6,000,000

6,000,000

17,981,200

กิจกรรมหลักที่ 6 แสดงนิทรรศการผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 7 ศึกษาดูงานการดําเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ตนแบบทุกมิติ
กิจกรรมหลักที่ 8 การบริหารจัดการและตรวจติดตามการ
ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1,042,000

1,000,000

1,000,000

3,042,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
งปม.
ชาติ

งบประมาณดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

9 โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

พ.ศ. ๒๕๖๑
-

พ.ศ. ๒๕๖๒
-

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

1,630,000

1,630,000

1,630,000

4,890,000

กิจกรรมหลักที่ 1 วางแผนการสนับสนุนขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

100,000

100,000

100,000

300,000

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมจัดนิทรรศการในงานการประชุม
วิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

800,000

800,000

800,000

2,400,000

กิจกรรมหลักที่ 3 จัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

480,000

480,000

480,000

1,440,000

กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผล
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

1

4

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

250,000

250,000

250,000

750,000

4,692,000
4,692,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

14,692,000
14,692,000

71,608,640

61,763,000

61,763,000

238,182,940

10 โครงการตามรอยเทาพอ
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดฝกอบรมประชาชน จํานวน 8 รุน
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ

-

-

สํานักงานพัฒนาชุมชน /มณฑล
ทหารบกที่ 33
21,773,000

21,275,300

แบบ จ.๑
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม
บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงานที่ 1 ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณสามารถอํานวยประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม
1 โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
กิจกรรมหลัก 1 ปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ํา
1
5
สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 2 เผยแพรองคความรูดานการอนุรักษดินใหชุมชนใน
1
5
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 3 จัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปองกันการชะลาง
1
5
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
พังทลายของดิน
กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน
1
5
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
แผนงานที่ 2 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้นและพรอมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
2 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
กิจกรรมหลัก 1 จัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อแกปญหา
คลองแมขา
กิจกรรมหลัก 2 การเฝาระวังตรวจและบังคับใชกฎหมายกับ
แหลงกําเนิดมลพิษและสรางเครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอมตามแนว
คลองแมขาและลําน้ําสาขา

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
-

4,917,500
-

1

5

1

5

โครงการชลประทาน / สนง.
ชลประทานที่ 1
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1

กิจกรรมหลัก 3 เตรียมความพรอมเพื่อการเตือนภัยสถานการณน้ําปา
ไหลหลาก ดินโคลนถลมแหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
กิจกรรมหลัก 4 ปรับปรุงระบบนเวศตนน้ํา
กิจกรรมหลัก 5 พัฒนาระบบแจงเตือนคุณภาพน้ําในคลองแมขาโดย
เทคโนโลยีดิจิทัล

1

5

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

1
1

5
5

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
ฯ/สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลสาขา ภาคเหนือตอนบน

กิจกรรมหลัก 6 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําชุมชน

1

5

ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

2,430,900
2,430,900

47,602,000
47,602,000
44,640,000

2,962,000
2,962,000

2,962,000
2,962,000

55,956,900
55,956,900
44,640,000

991,600

1,212,000

1,212,000

1,212,000

4,627,600

970,000

1,270,000

1,270,000

1,270,000

4,780,000

469,300

480,000

480,000

480,000

1,909,300

6,405,700 133,698,200

16,730,000

16,730,000

178,481,400

54,932,100
40,000,000

2,630,000

2,630,000

63,844,900
40,000,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000

4,290,000

3,652,800

1,315,000
3,652,800

3,686,700
1,199,400

7,301,000

1,315,000

1,200,000

1,200,000

7,339,500
3,599,400

7,301,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
กิจกรรมหลัก 1 การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 1
5
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชี
กิจกรรมหลัก 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาในพื้นที่ปา
5
สํายนังใหม
กจัดการทรัพยากรปาไมที่
สงวนแหงชาติและปาอนุรักษ

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
4,917,500

พ.ศ. ๒๕๖๒
2,752,900

4,917,500

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

14,152,100

14,100,000

14,100,000

50,022,500

5,120,800

5,000,000

5,000,000

20,038,300

1,850,400

2,000,000

2,000,000

5,850,400

2,750,200

3,000,000

3,000,000

11,503,100

1/สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
16

กิจกรรมหลัก 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางมีสวน
รวม

1

5

สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม

กิจกรรมหลัก 4 การลดปญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติ
เกษตรกรเพื่อลดพื้นที่ปลูกขาวโพดเชิงเดี่ยวดวยระบบอนุรักษดินและ
น้ํารวมกับการทําการเกษตรตามแนวทางศาสตรพระราชา

1

5

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

1,830,700

1,500,000

1,500,000

4,830,700

กิจกรรมหลัก 5 เสริมสรางความรู ความเขาใจการปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน

1

5

ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

1,300,000

1,300,000

1,300,000

3,900,000

กิจกรรมหลัก 6 สรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผาเพื่อ
แกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ของจังหวัดเชียงใหม

1

5

สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม

1,300,000

1,300,000

1,300,000

3,900,000

4 โครงการปรับปรุงฝายแมแจม พรอมระบบสงน้ําฝงขวา ระยะที่ 2

ปรับปรุงตัวฝายและสะพานคนเดินขามของฝายแมแจม ต.หางดง อ.
ฮอด เกิดการทรุดตัวไมสามารถใชในการบริหารจัดการน้ําชวยเหลือ
พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ อ.ฮอด

2

5

5 โครงการระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายโปงยางกุม

ปรับปรุงระบบสงน้ํา จัดหาน้ําเพื่อชวยเหลือสนับสนุนราษฎร 406
ครัวเรือน ประชากร 1,847 คน ตองการใชน้ําจากฝายโปงยางกุม มี
น้ําใชอยางเพียงพอ

2

5

2,752,900

โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที่ 1
โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที่ 1

19,000,000

19,000,000

19,000,000

19,000,000

โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที่ 1
โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที่ 1

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
6 โครงการระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายบานหินแตว
โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที่ 1
กอสรางระบบสงน้ําราษฎรบานหินแตว
2
5
โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
7 โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําฝายหวยแมวินตอนบน จัดหาน้ํา
โครงการชลประทาน
ชวยเหลือเกษตรกรบานขุนวิน
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที่ 1
ปรับปรุงระบบสงน้ําของฝายหวยแมวินตอนบน

โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
8 โครงการปรับปรุงระบบผันน้ํา อางเก็บน้ําบานแมตะไคร มายังอาง
โครงการชลประทาน
เก็บน้ําหวยขมิ้น
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที่ 1
ปรับปรุงระบบผันน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนของอางเก็บน้ําหวยขมิ้น 2
5
โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
9 โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจาพอ
โครงการชลประทาน
หลวงอุปถัมภ 2 (เพิ่มเติม) ฝายตนน้ําหวยแมละงอง 2 พรอม
เชียงใหม/สํานักงาน
ระบบส
ง
น้
า
ํ
ชลประทานที่ 1
ปรับปรุ ฝายตนน้ําหวยแมระงอง 2 และระบบสงน้ํา สนับสนุน
2
5
โครงการชลประทาน
โรงเรียนตระเวนชายแดนเจาพอหลวงอุปถัมภ 2
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที
่1
10 โครงการปรับปรุงซอมแซมหัวงานและอาคารประกอบพรอม
โครงการชลประทาน
สวนประกอบอื่น
เชียงใหม/สํานักงาน
ชลประทานที่ 1
ปรับปรุง,ซอมแซมหัวงานโครงการและสวนประกอบอื่นๆ
2
5
โครงการชลประทาน
เชียงใหม/สํานักงาน
แผนงานที่ 3 สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยงและใชประโยชนจากทรัพยากร
อย11
างคุมโครงการสิ
คาในรูปแบบเครื
ขามย ชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
่งแวดลอมชุ
กิจกรรมหลัก 1 สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สี
1
5
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
เขียวจัดทําระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
กิจกรรมหลัก 2 อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1
5
สํเชีายนังใหม
กบรหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
กิจกรรมหลัก 3 ปลูกปาทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชน
1
5
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่
ใชสอย ดวยศาสตรพระราชา (ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง)
1
กิจกรรมหลัก 4 จัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พื้นที่
สงวนชีวมณฑลแมสา -คอกมา

2

1

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

5

5

สํานักบริหารอนุรักษที่ 16

-

6,281,000
4,886,000
3,491,000

1,395,000

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

6,114,000

6,114,000

6,114,000

6,114,000

40,369,400
30,355,500
3,471,000

23,470,700
13,886,000
3,491,000

23,470,700
13,886,000
3,491,000

93,591,800
63,013,500
13,944,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

1,395,000

1,395,000

1,395,000

5,580,000

16,512,900

16,512,900

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลัก 5 เพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
1
5
สํานักบริหารอนุรักษที่ 16
สิ่งแวดลอมตามแนวชายแดน
กิจกรรมหลัก 6 อนุรักษ ฟนฟูสนับสนุนชุมชน ในการสรางปา เพิ่ม
1
5
สํานักบริหารอนุรักษที่ 16 /
รายไดในพื้นที่โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริ หวยเมือง
งามอําเภอแมอายจังหวัด
เชียงใหม

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

1,976,600

2,000,000

2,000,000

5,976,600

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

10,013,900
1,213,200

9,584,700
2,215,200

9,584,700
2,215,200

30,578,300
5,643,600

1,745,500

1,869,500

1,869,500

5,484,500

2,696,000

2,000,000

2,000,000

8,091,000

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม

2,836,000

2,000,000

2,000,000

6,836,000

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
งใหม
แผนงานที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานและการใชพลัเชีงยงานทดแทนให
เหมาะสม
และยั่งยืน
13 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีและการอนุรักษพลังงาน
กิจกรรมหลัก 1 สงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว
1
5
สํานักงานพลังงานจังหวัด
ระดับครัวเรือน
เชียงใหม
กิจกรรมหลัก 2 การสรางความรูความเขาใจในการจัดการขยะเพื่อ
1
5
สํานักงานพลังงานจังหวัด
สงเสริมการผลิตเปนเชื้อเพลิงพลังงานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกําจัด
เชียงใหม
ขยะชุมชน
กิจกรรมหลัก 3 สรางมูลคาเพิ่มจากเศษขยะเหลือใช ในสถานศึกษา
1
5
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ

1,523,200

1,500,000

1,500,000

4,523,200

12 โครงการพัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
กิจกรรมหลัก 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพึ่งพาตนเองไดบน
วิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก 2 การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชน
กิจกรรมหลัก 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco
Tourism)

1

5

1

5

1

5

กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาจังหวัดเชียงใหมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco lndutrial Town)

1

5

กิจกรรมหลัก 5 สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco School)

1

5

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชี
สํายนังใหม
กงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
สํเชีายนังใหม
กงานทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม/สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

1,395,000

1,395,000

-

1,684,400

7,684,400

7,684,400

7,684,400

24,737,600

-

1,684,400

7,684,400
4,000,000

7,684,400
4,000,000

7,684,400
4,000,000

24,737,600
12,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

1,684,400

1,684,400

1,684,400

6,737,600

16,802,000 229,354,000

50,847,100

50,847,100

352,767,700

1,684,400
4,917,500

แบบ จ.๑
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
จังหวัดเชียงใหม
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงานที่ 1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม /
กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
1
1
ศอ.ปส.จ.ชม
ติดจังหวัดเชียงใหมตามแผนประชารัฐ ประจําป 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 2 คัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สราง
1
1
ทักษะปรับพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดการเลือกปฏิบัติ
การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวม
เรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจเชิงสรางสรรคปองกันยาเสพ
ติกิจดกรรมหลัก 4 กิจกรรมการประกวด บูรณาการเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในหมูบานโดยการมี
สวนรวมของประชาชน
กิจกรรมหลัก 5 โครงการสนับสนุนโครงการรอยใจรักษ
2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความ
ยั่งยืน

(1) กิจกรรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด
(2) การบริหารจัดการแบบบูรณาการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
(3) การนําสงผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัด
(4) การเรงรัดปฏิบัติการคนหาผูเสพ/ผูติดเขาสูกระบวนการ
บําบัด
(5) การขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
(6) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการปองกันยาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

17,974,050
17,974,050
8,475,200

17,974,050
17,974,050
8,475,200

56,275,700
53,665,400
25,425,600

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

-

-

20,327,600
17,717,300
8,475,200

-

-

1,750,000

1,750,000

1,750,000

5,250,000

1

1

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

-

-

5,590,000

5,590,000

5,590,000

16,770,000

1

1

อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม

-

-

200,000

200,000

200,000

600,000

1

1

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม (ศอ.ปส.จ.ชม.)/
ศอ.ปส.อ.

-

1,702,100
2,540,300

1,958,850
-

1,958,850
-

5,619,800
2,540,300

ศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม (ศอ.ปส.จ.ชม.)/ศอ.ปส.อ.

-

2

1

-

-

-

2,540,300

-

-

2,540,300

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน
สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
แกไขปญหาอาชญากรรม และปญหายาเสพติด พื้นที่
เชียงใหม
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
แผนงาน/โครงการ

- จัดอบรมใหความรูแกเครือขายยุติธรรมชุมชน และผูนํา
ชุมชน รวมถึงผูที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย
ยุติธรรมชุมชน ตามบาทบทภารกิจของเครือขายยุติธรรม
ชุมชนและศูนยยุติธรรมชุมชนใหคณะกรรมการศูนย
ยุติธรรมชุมชน และผูที่เกี่ยวของทราบ
- การดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของศูนย
ยุติธรรมชุมชนตําบลเพื่อใหมีการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
สงเสริมการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชน และ
เครือขายยุติธรรมชุมชน ตามบาทบทภารกิจของเครือขาย
ยุติธรรมชุมชนและศูนยยุติธรรมชุมชน

2

1

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒
-

-

แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและความพรอมดานความมั่นคงตามแนวชายแดน
4 โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและ
เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในระดับ
ทองถิ่น

-

-

-

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
70,000

70,000

-

พ.ศ. ๒๕๖๕
-

-

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
-

-

70,000

70,000

3,897,600
3,282,600

3,282,600
3,282,600

3,282,600
3,282,600

10,462,800
9,847,800

กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชน
ตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรูและ
ซักซอมความเขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน

1

1

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

-

-

830,600

830,600

830,600

2,491,800

กิจกรรมหลัก 2 การเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อน
บาน ดานการกีฬาสรางความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ ๕ อําเภอชายแดน

1

1

ที่ทําการปกครองอําเภอ เชียงดาว
เวียงแหง ฝาง ไชยปราการ
แมอาย

-

-

481,000

481,000

481,000

1,443,000

กิจกรรมหลัก 3 การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่อําเภอชายแดน ๕ อําเภอ

1

1

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

-

-

987,000

987,000

987,000

2,961,000

กิจกรรมหลัก 4 การอํานวยการบริหารจัดการและตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยหมูบานเพื่อสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง

1

1

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

-

-

300,000

300,000

300,000

900,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลัก 5 สงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุม
1
1
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
พลังมวลชนปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก 6 การเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรู
ความเขาใจผูนําชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/กลุมพลัง
มวลชน/สื่อมวลชน และองคกรภาครัฐ การปองกันการคา
มนุษยในพื้นที่ตามแนวชายแดน

1

1

5 โครงการสรางความสัมพันธระหวางประชาชนกับ
ประชาชนพื้นที่ชายแดน (People to People
Connectivity) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การตรวจติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ชายแดน (People to People Connectivity) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเพื่อนบาน
3. การแขงขันกีฬาสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี
กับประเทศเพื่อนบานในระดับพื้นที่
4. อําเภอเชียงดาว รวมมือกับสวนราชการผูประกอบการ
จัดกิจกรรมตลาดนัดจําหนายสินคาอุปโภค – บริโภคแก
ประชาชนฝงไทย – เมียนมา เปนการกระตุนเศรษฐกิจใน
พื้นที่ ใหประชาชนมีรายไดและเพื่อเปนการกระชับ
ความสัมพันธของประชาชนทั้งสองฝงใหแนนแฟน มากยิ่งขึ้น
5.จัดการแขงขันกีฬาผูนําหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน
(กม.) เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
6. จัดกิจกรรมรวมบําเพ็ญประโยชนในวัด โรงเรียน พื้นที่
สาธารณประโยชน เปนตน
7. จัดกิจกรรมพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทั้ง 2 ประเทศ

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

484,000

484,000

484,000

1,452,000

-

-

200,000

200,000

200,000

600,000

ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม/ที่ทําการปกครองอําเภอ
2

1

ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม/ที่ทําการปกครองอําเภอ

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๑

-

-

-

-

515,000

515,000

พ.ศ. ๒๕๖๕

-

-

-

-

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

515,000

515,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
6 โครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดน
ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
(1) จัดประชุมกับประเทศเพื่อนบานในราชอาณาจักร
2
1
ที่ทาํ การปกครองอําเภอเชียงดาว
จํานวน 2 ครั้ง
(2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี
(3) การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
(4) การจัดนิทรรศการภูมิปญญาพื้นบาน
(5) ตลาดนัดชายแดน
แผนงาน/โครงการ

พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน มุงเนนการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน เพื่อรับมือกับ
ปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ
7 โครงการ ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพื่อ
สรางความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของชาว
เชียงใหมและนักทองเที่ยว
กิจกรรมหลัก 1 การชวยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทาง
สังคม
กิจกรรมหลัก 2 การอบรมความรูดานกฏหมายแพงและ
พาณิชยและหนี้นอกระบบ (ผานเกมส The Choice)
กิจกรรมหลัก 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของผูนําชุมชนในการ
รักษาความปลอดภัยภายในหมูบาน/ชุมชน
กิจกรรมหลัก 4 การสรางปอมยามในชุมชน (Koban) ลาน
เอนกประสงคประตูทาแพ เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย
และบริการนักทองเที่ยว

พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

-

100,000
100,000

-

-

100,000
100,000

-

-

-

3,519,300

2,200,000

2,200,000

7,919,300

-

-

3,088,000

2,200,000

2,200,000

7,488,000

-

-

1

1

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

1

1

สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1

1

อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม

-

-

200,000

200,000

200,000

600,000

1

1

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

-

-

888,000

888,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
หนวยดําเนินการ
งปม.
ชาติ
8 โครงการปลูกฝงสํานึกรักสามัคคีและเสริมสรางความ
ที่ทําการปกครองจังหวัด
ปรองดอง ประจําป 2563 จังหวัดเชียงใหม
เชียงใหม/ที่ทําการปกครองอําเภอ
แผนงาน/โครงการ

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในหองประชุม หรือ สถานที่
ฝกอบรม หรือ ศูนยเรียนรูที่อยูในพื้นที่ โดยเลือกตามความ
เหมาะสม เปนการบรรยายความรูทางวิชาการจากวิทยากร
2. การศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ หรือ ศูนยศึกษา
การพัฒนาการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่
3. สรางแรงกระตุนและแรงบันดาลใจใหเยาวชน
กลุมเปาหมายแสดงความสามารถที่มีอยูในตัวและการ
สื่อสารใหบุคคลอื่นไดรับรูความรูสึกนึกคิดของตนเองในการ
สรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
4. การสรางสามัคคี สรางพลัง และสรางความปรองดอง

2

1

ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม/ที่ทําการปกครองอําเภอ

แผนงานที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตกลไก
ประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา
กิจกรรมหลัก 1 เชียงใหมเมืองปลอดภัย ภายใตกลไก
1
1
สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลัก 2 การประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสา
1
1
สํานักงานประชาสัมพันธเขต 3
ธารณภัย
แผนงานที่ 5 ความปลอดภัยทางถนน
5 โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความ
ปลอดภัยชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
กิจกรรมหลักที่ 1 เชียงใหมถนนสัญจรปลอดภัย ประชารวม
1
1
สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ใจสรางวินัยจราจร
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 2 การแกไขปญหาถนนขวางน้ํา ทางหลวง
1
1
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
หมายเลข 108 สาย เชียงใหม - ปากทางทาลี่
กิจกรรมหลักที่ 3 อํานวยความปลอดภัยผูใชทางหลวง
1
1
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

-

-

-

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
431,300
431,300

-

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

-

431,300

-

-

431,300

22,109,600
22,109,600

22,109,600
22,109,600

22,109,600
22,109,600

66,328,800
66,328,800

-

-

21,010,000

21,010,000

21,010,000

63,030,000

-

-

1,099,600

1,099,600

1,099,600

3,298,800

260,542,000
260,542,000

2,620,000
2,620,000

2,620,000
2,620,000

265,782,000
265,782,000

2,420,000

2,420,000

7,260,000

-

-

-

-

2,420,000

-

-

10,000,000

10,000,000

-

-

144,112,000

144,112,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
แหลง ยุทธศาสตร
งปม.
ชาติ
กิจกรรมหลักที่ 4 ติดตั้งระบบปายขอมูลจราจรอัจริยะใน
1
1
พื้นที่ จ.เชียงใหม ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลักที่ 5 รณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทางถนน
1
1
ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม
กิจกรรมหลักที่ 6 การแกไขปญหาน้ําทวม ทางหลวง
1
1
หมายเลข 1012 สาย ฮอด - วังลุง
กิจกรรมหลักที่ 7 กอสรางสะพานขามคลองชลประทาน
1
1
เขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม
แผนงาน/โครงการ

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ

หนวยดําเนินการ

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม

-

-

40,000,000

อําเภอเมืองเชียงใหม

-

-

200,000

แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1

-

-

45,000,000

45,000,000

18,810,000

18,810,000

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม

-

-

310,396,100

พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
40,000,000

200,000

48,186,250

200,000

48,186,250

600,000

406,768,600

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ของโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

แผนงานที่ 1
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ
ดานการทองเที่ยวสินคาและบริการ
ลําดับที่

โครงการ

1

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
84,399,100
84,399,100
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แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
แผนงาน ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีกรอบแนวคิดด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและ
บริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมี
รายได้ที่ดีขึ้นรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะการท่องเที่ยว จากการจัด
อันดับของนิตยสารการท่องเที่ยว Travel and Leisure ในปี พ.ศ. 2559
เชียงใหม่ถูกจัดลาดับเมื่องน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลก ปี พ.ศ. 2561 โลนลี
แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 6 ใน 10 สถานที่น่าไปเที่ยว
ที่สุดในเอเชีย โดยกล่าวถึงเชียงใหม่ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ในไทยมานานและในช่ ว ง 2 - 3 ปี ที่ ผ่ า นมาจั งหวั ด เชี ย งใหม่ มี ส ถานที่
ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น ท าให้ เ ป็ น จุ ด น่ า สนใจให้ ก ลั บ ไปเที่ ย วซ้ าอี ก
วั ด โบราณสถาน พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย และแหล่ งบริ ก ารด้ า นการ
ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการด้าน
การท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้มาตรฐานสากลซึ่งจะทา
ให้ เ พิ่ ม มู ล ค่ า การบริ ก ารได้ จึ ง จ าเป็ น จะต้ อ งมี รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที่ ดี
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพดังกล่าวสามารถตอบสนองในส่วน
ของการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยมีใช้นโยบาย “ไทยแลนด์
4.0”โดยบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารและจะเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วของโลกได้ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องมียกระดับคุณภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ
การบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการให้ได้มาตรฐานสู่สากล
ความเร่ ง ด่ ว น : (ระบุ ร ะดั บ ความจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว น) : ความ
ต้องการการพัฒนาศักยภาพ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสู่
ตลาดในประเทศและสู่สากล จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปรับการส่งเสริมและ
สนั บสนุน ทั้งด้า นการพัฒ นาคุณ ภาพ ทั กษะ การให้บ ริก าร การส่งเสริ ม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องความเร่งด่วน เพื่อเป็นการ
พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการตลอดจนบุ ค ลากร ยกระดั บ ความสามารถในการ
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
แข่งขันและความยั่งยืน จาเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับ
สากล จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวเข้า
สู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไว้ที่
3.1 ล้านล้านบาท
1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน
3. เพื่อใช้นวัตกรรมและเทคโนโยลีเป็นเครื่องมื ออานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยว
ผู้รับการพัฒนาได้รับการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และนาไปใช้ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
12,859,000 บาท / 5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงสูร่ ะดับสากล
9,750,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคติจิทอล
2,800,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพือ่ การ
ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3,000,000 บาท /5 ปี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ายมาตรฐานการให้บริการโฮมสเตย์ลองสเตย์
2,420,000 บาท /5 ปี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรองรับ
การท่องเที่ยวชาวจีน
9,200,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
4,920,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
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หัวข้อ
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.10 กิจกรรมหลักที่ 10
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.11 กิจกรรมหลักที่ 11
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและ
กาแฟเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัด
เชียงใหม่
18,000,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาคูม่ ือและการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนามัคคุเทศก์
ผู้นาเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"
547,200 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการของการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
3,000,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมประสานความร่วมมือพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสอดคล้องกับการขยายตัวธุรกิจการท่องเที่ยว (Hotel
Service - FB & Gastronomy Tourism)
17,902,900 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
84,399,100 บาท
1. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มที ักษะ
2. กิจกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. จังหวัดเชียงใหม่มีบุคลาการด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ
2. มีกิจกรรมการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แผนงานที่ 2
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเทีย่ วและกิจกรรม
การทองเที่ยวในชุมชนและทองถิน่ เชื่อมโยงสูระดับสากล
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและ
ทองถิ่นเชื่อมโยงสูระดับสากล
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
39,740,000

39,740,000
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(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
แผนงาน ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น
เชื่อมโยงสู่ระดับสากล
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่นเชือ่ มโยงสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีกรอบแนวคิดด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้
สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
มีแ นวทางเสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถการแข่ งขั น ในเชิ งธุ ร กิ จของภาคบริ ก าร
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ถื อ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยว จากการจัดอันดับของนิตยสารการท่องเที่ยว Travel and
Leisure ในปี พ.ศ. 2559 เชียงใหม่ถูกจัดลาดับเมื องน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลก
ปี พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 6 ใน 10
สถานที่ น่ า ไปเที่ ย วที่ สุ ด ในเอเชี ย โดยกล่ า วถึ ง เชี ย งใหม่ ว่ า เป็ น หนึ่ งในสถานที่
ท่องเที่ ยวยอดนิ ยมในไทยมานานและในช่ วง 2-3 ปีที่ ผ่า นมาจั งหวัด เชี ยงใหม่
มีส ถานที่ ท่ องเที่ ยวใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น ท าให้ เ ป็น จุ ด น่า สนใจให้ กลั บ ไปเที่ ย วซ้ าอี ก
วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย และแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยว
อื่นๆ อีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการด้านการท่องเที่ยว
สามารถส่งเสริม การท่ องเที่ ยวโดยใช้ม าตรฐานสากลซึ่งจะทาให้เพิ่ มมูลค่ าการ
บริการได้จึงจาเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองในส่วนของการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยมีใช้
นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”และจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสู่สากล
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : ความต้องการการ
พัฒนาศักยภาพ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสู่ตลาดในประเทศและสู่
สากล จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปรับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านการพัฒนา
แหล่ งท่อ งเที่ยว รู ปแบบการให้บริ การ การอานวยความสะดวก ตลอดจนการ
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน จาเป็นต่อการเพิ่ม
มูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว
ไม่ว่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทาให้รายได้
จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวที่
รัฐบาลตั้งไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
1. เพื่อเกิดการกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรองรับการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กีฬาสู่นานาชาติ
งบประมาณ
25,000,000 บาท /5 ปี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมพัฒนาการตลาดและเพิ่มศักยภาพการบริการท่องเที่ยวกลุ่มคนที่มี
ความต้องเข้าถึงพิเศษ
งบประมาณ
6,000,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการขยายการตลาด
การท่องเที่ยว
งบประมาณ
8,740,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
9. งบประมาณ
39,740,000 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2. มีกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แผนงานที่ 3
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยว
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)

1

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว

422,662,000

รวม

422,662,000
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(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
แผนงาน ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
หัวข้อ

รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริม และพั ฒนาศักยภาพโครงสร้า งพื้นฐานและสิ่ งอานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีกรอบแนวคิดด้านการ
และเหตุผล
สร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้
สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น
รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มี
แนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ จังหวัด
เชียงใหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยว จากการจัดอันดับของนิตยสารการท่องเที่ยว Travel and Leisure ในปี
พ.ศ. 2559 เชียงใหม่ถูกจัดลาดับเมื่องน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลก ปี พ.ศ. 2561
โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 6 ใน 10 สถานที่น่าไปเที่ยว
ที่สุดในเอเชีย โดยกล่าวถึงเชียงใหม่ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในไทย
มานานและในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ
เกิดขึ้น ทาให้เป็นจุดน่าสนใจให้กลับไปเที่ยวซ้าอีก วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์
ศิลปะร่วมสมัย และแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ใช้มาตรฐานสากลซึ่งจะทาให้เพิ่มมูลค่าการบริการได้จึงจาเป็นจะต้องมี โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ดี มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองในส่วนของการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยมีใช้
นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”และจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมี
การพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการให้ได้มาตรฐานสู่สากล
สภาพปั ญ หา/ความต้ อ งการการพั ฒ นาศั ก ยภาพ และการยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนและสามารถออกสู่ตลาดในประเทศและสู่สากล จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกตามแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบ
การให้บริการ การอานวยความสะดวก ตลอดจนการส่งเสริ มการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยว เป็นปัจจัยให้
เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันและความยั่งยืน จาเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล
จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ระยะเวลา
ในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
1. เพื่อให้มีถนนเส้นทางอานวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและท่องเที่ยว
2. เพื่อให้มีสิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เพื่อ ให้นั กท่ องเที่ย วได้ รับ ความสะดวกจากแหล่ ง ท่ องเที่ ย วและใช้บ ริก าร
ท่องเที่ยว
เส้นทางการคมนาคมทีไ่ ด้รับการปรับปรุง และพัฒนา จานวน 12 เส้นทาง
จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา จานวน 6 แห่ง
จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงศูนย์ราชการสีเขียว (ระยะที่ 1) ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
18,000,000 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี สันป่าตอง (ระยะที่ 1) อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
15,000,000 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดกู่ดินขาว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
15,000,000 บาท
สานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
322,363,600 บาท /5 ปี
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
กิจกรรมบูรณะทรัพย์สินและอานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงเพื่อ
พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่
2,878,600 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
พัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้าเหมืองห้าประชารัฐหมู่ที่ 8 บ้านร้องบอน ตาบลสันนา
เม็งอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
14,214,700 บาท
อาเภอสันทราย
กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลและการนาเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอร์ของโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
7,193,300 บาท
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตาบลหนองแหย่ง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3,011,800 บาท
อาเภอสันทราย
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6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล
25,000,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
9. งบประมาณ
422,662,000 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. ถนนเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
2. ทรัพย์สินและสิ่งอานวยความสะดวกปลอดภัยในเขตทางหลวงได้รับการพัฒนา
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการบูรณะ
3. แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา จานวน 6 แห่ง ได้แก่ พื้นที่เชื่อมโยงศูนย์
ราชการสีเขียว ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี อาเภอสันป่าตอง
แหล่งท่องเที่ยววัดกู่ดินขาว ศูนย์ข้อมูลและการนาเสนอแบบมัลติมีเดียเธียเตอร์ของ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่ างเก็บน้าห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตลาดน้าเหมือ งห้ าประชารัฐ หมู่ ที่ 8 บ้า นร้ องบอน ตาบลสัน นาเม็ ง และแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงสุขภาพตาบลหนองแหย่ง
5. ถนนมหิดลได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์
๑1.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. มีถนนเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกปลอดภัยในเขต
ทางหลวงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
2. นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว

แผนงานที่ 4
สงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
การทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)

1

โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบนฐานการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน

73,283,800

รวม

73,283,800
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แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
แผนงาน ที่ 4 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
บนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2. ความสาคัญของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้าง
หลักการและเหตุผล
ความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถ
แข่ ง ขั น ได้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต และมี ร ายได้ ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ า งความเข้ ม แข็ งทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ งยื น
มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ จังหวัด
เชียงใหม่ ถือว่ าเป็ นศูน ย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยว จากการจัดอันดับของนิตยสารการท่องเที่ยว Travel and Leisure ในปี
พ.ศ. 2559 เชียงใหม่ถูกจัดลาดับเมื่องน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลก ปี พ.ศ. 2561
โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่ติดอันดับ 6 ใน 10 สถานที่น่าไปเที่ยวที่สุด
ในเอเชีย โดยกล่าวถึงเชียงใหม่ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมในไทยมานาน
และในช่วง 2 3 ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น ทาให้
เป็นจุดน่าสนใจให้กลับไปเที่ยวซ้าอีก วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย และ
แหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การรวมบูรณาการ
ข้อมูลฐานวิเคราะห์และการประชาสัมพัน ธ์ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยใช้มาตรฐานสากลซึ่งจะทาให้เพิ่มมูลค่าการบริการได้จึงจาเป็นจะต้องมี
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริห ารจัดการด้านท่องเที่ยว สามารถ
ตอบสนองในส่ วนของการก าหนดยุทธศาสตร์การพั ฒนาประเทศโดยมีใ ช้น โยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” และจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วของโลกได้ ดั ง นั้ น จึ งมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารรวม
บูร ณาการ พัฒ นานวั ตกรรม จากต้ น ทุน ที่ มี เพื่อ การยกระดั บ คุณ ภาพการบริห าร
จัดการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการให้ได้มาตรฐานสู่สากล
สภาพปัญหา/ความต้องการการพัฒนาศักยภาพ และการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนและสามารถ
ออกสู่ตลาดในประเทศและสู่สากล จาเป็ นอย่างยิ่ งที่จะต้ องไปรับ การส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์รูปแบบการนาเสนอการท่องเที่ยว
ที่ ดึ ง เสน่ ห์ ข องต้ น ทุ น ทั้ ง จากธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมให้ มี รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร
การอานวยความสะดวก ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและ
ความยั่งยืน จาเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล จะเป็นการเพิ่ม
มูลค่ าทางการท่ องเที่ย ว ไม่ ว่า ค่าใช้จ่ ายการท่ องเที่ย ว ระยะเวลาในการท่อ งเที่ย ว
ที่เพิ่มขึ้น จึงจะทาให้รายได้จากการท่องเที่ยวเข้า สู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และ
รายได้จากการท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท
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หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พืน้ ที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

รายละเอียด
1. เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการที่สร้างสรรค์
2. เพื่อให้มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาอานวยความสะดวกจากการใช้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว
3. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากแหล่ง
ท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว : นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพือ่ รองรับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
11,200,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้าพุร้อนเพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
18,400,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภยั พิบัติต่างๆ
6,483,800 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม Millennials in this Era: การศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennials
1,000,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนามูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าชุมชนด้านผ้าท้องถิ่นเพือ่ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและสุขภาพ
4,000,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาเส้นทางแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์
อย่างยั่งยืน
12,250,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการบริหารจัดการ Package Tour ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
11,000,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาดอยปู่หมื่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงหลากมิติให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงหลากมิติ
2,000,000 บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านท่องเที่ยวและระบบ
สนับสนุนการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่
6,950,000บาท /5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
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หัวข้อ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
73,283,800 บาท
ได้แผนแม่บท 1 แผน
ได้งานวิจัย 1 งาน
ได้ Platform ข้อมูลบริการ แสดงผ่าน Application
ได้เครื่องมือแสดงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์
นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลบริการ
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบของสินค้าและบริการ
ที่ผ่านการพัฒนา ยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ชุมชนท่องเที่ยว รวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์แนวทางจากแผน
แม่บท งานวิจัยไปสู่การพัฒนาต่อยอด

แผนงานที่ 5
สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ
และการตลาดทางการทองเที่ยว
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)

1

โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหลงเรียนรูตาม
พระราชดําริ ณ ศูนยศึกษาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

7,000,000

2

โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและ
การตลาดทางการทองเที่ยว

134,260,000

รวม

141,260,000
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แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
แผนงาน ที่ 5 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการบูรณาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามพระราชดาริ ณ ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่อง
ไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขั นที่มุ่งเน้น การพัฒนาภาคการผลิต และบริก ารให้สามารถ
แข่ ง ขั น ได้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต และมี ร ายได้ ที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้าง
ขีดความสามารถการแข่ งขั นในเชิงธุร กิจของภาคบริก าร จังหวัด เชีย งใหม่ถื อว่า เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรม และโดยเฉพาะการท่องเที่ยว จากการจัด
อันดับของนิตยสารการท่องเที่ยว Travel and Leisure ในปี พ.ศ. 2559 เชียงใหม่
ถูกจัดลาดับ เมืองน่าเที่ยวอันดับ 2 ของโลก ปี พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จัดอันดับ
จังหวั ดเชี ยงใหม่ติ ด อัน ดับ 6 ใน 10 สถานที่ น่ าไปเที่ย วที่สุ ดในเอเชี ย โดยกล่ าวถึ ง
เชี ย งใหม่ ว่ าเป็ น หนึ่งในสถานที่ ท่อ งเที่ย วยอดนิ ย มในไทยมานาน และ เมื่ อ กล่ า วถึ ง
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลป่าเมี่ยง
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรม
อุท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ ป่ า และพั น ธุ์พื ชปฏิ บั ติ งานสนองพระราชด าริด้ า นการอนุ รั ก ษ์
คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ส่งเสริม
ราษฎรมีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีจิตสานึก หวงแหนและพึ่งพาป่าในการดารงชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน ตามหลัก “ป่าอยู่ได้คนอยู่รอด”ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริก่อกาเนิดจากการที่ได้รับพระราชดาริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525
ที่ พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการศึ ก ษา ทดลองที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่
ภาคเหนื อ และเผยแพร่ แ ก่ ร าษฎรให้ ส ามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตั ว เองต่ อ ไป พื้ น ที่
โดยรอบโครงการฯ นอกจากจะเป็นศูนย์กลางแบบเบ็ดเสร็จที่มีการศึกษาทดลองและ
สาธิตในลักษณะสหวิทยาการเสมือนหนึ่งพิพิธภัณฑ์ - ธรรมชาติที่มีชีวิต สาหรับราษฎรได้
มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนาไปปฏิบัติได้ เพื่อศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตาม
แนวพระราชดาริ ด้านทรัพยากรน้า ป่าไม้ ดิน และระบบเกษตร รวมทั้งระบบนิเวศลุ่มน้า
ห้วยฮ่องไคร้ และการจัดการลุ่ มน้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ยังเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลการพัฒนา บูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูล บริการข้อมูลข่าวสารทั้งใน
ด้านวิชาการ และเชิงปฏิบัติ เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยขยายผลการพัฒนาสู่
ประชาชนในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ และโครงการบริการการพัฒนาในระดับพื้นที่
ให้ ด ารงชี วิ ตที่ พ ออยู่ พ อกิน และสามารถพึ่ งตนเองได้ มี ก ารพั ฒ นาและส่งเสริ ม การ
อนุรั กษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม พื้น ที่ลุ่ มน้าให้ มีความอุดมสมบูรณ์ และ
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมตามแนวพระราชด าริ นั บได้ ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงศึกษาดูงาน เชิงนิเวศ และธรรมชาติ และจากที่จังหวัด
เชี ย งใหม่ ได้ มีแ นวนโยบายในการให้ทุ ก ภาคส่ วนราชการภู มิ ภาคร่ว มกั นบู ร ณาการ
แผนงาน โครงการพัฒนา เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
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หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
วิชาการ ความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย ตลอดจนด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ภารกิจการพัฒนาของศูนย์ฯ
สภาพปัญหา/ความต้องการการพัฒนาศักยภาพ สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นศักยภาพในพื้นที่ของ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การ
เรียนรู้ โดยสร้างการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการน้อมนาศาสตร์การพัฒนาจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รอบ
โครงการ
1. เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติส่งเสริมและร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติส่งเสริมและร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกสาหรับกลุม่ นักท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม วิ่ง ปั่น ล่องท่องธรรมชาติ
2,500,000 บาท / 5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนน้าพุร้อนเพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
2,100,000 บาท / 5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมประกวดภาพถ่ายท่องเทีย่ วสีเขียว ห้วยฮ่องไคร้
2,400,000 บาท / 5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
7,000,000 บาท
ได้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ได้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ได้ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายธรรมชาติเพื่อการประชาสัมพันธ์
ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มีการสร้างการรับรู้สู่นักท่องเที่ยวและกระจายวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์
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แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
แผนงาน ที่ 5 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มี กรอบแนวคิด ด้านการสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้
เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้นรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ในเชิ งธุ รกิ จของภาคบริ การ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ถื อว่ าเป็ นศู นย์ กลางทางเศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม และโดยเฉพาะการท่อ งเที่ย ว จากการจัดอั นดับของนิตยสารการท่ องเที่ย ว
Travel and Leisure ในปี พ.ศ. 2559 เชียงใหม่ถูกจัดลาดับเมื องน่าเที่ยวอันดับ 2 ของ
โลก ปี พ.ศ. 2561 โลนลี แพลนเน็ต จั ดอัน ดับ จังหวั ดเชีย งใหม่ติ ดอั นดั บ 6 ใน 10
สถานที่น่าไปเที่ยวที่สุดในเอเชีย โดยกล่าวถึงเชียงใหม่ว่ าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมในไทยมานานและในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ
เกิดขึ้น ทาให้เป็นจุดน่าสนใจให้กลับไปเที่ยวซ้าอีก วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม
สมัย และแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลากลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริการด้านการท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้มาตรฐานสากลซึ่งจะทา
ให้เพิ่มมูลค่าการบริการได้จึงจาเป็นจะต้องมีรูปแบบการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ การ
ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องก็เป็นอี กปัจจัย
สาคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่และส่งผลต่อให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็น
ศูนย์ กลางการท่อ งเที่ยวของโลกได้ ดังนั้น จึงมีค วามจาเป็ นต้ องมี การด าเนิ นกิ จกรรม
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ ทีม่ ีคุณภาพ
สภาพปัญหา/ความต้องการการพัฒนาศั กยภาพ และการยกระดั บความสามารถ
ในการแข่งขันของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนและสามารถออกสู่
ตลาดในประเทศและสู่สากล จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนสร้าง
บรรยากาศของการเป็นเมืองท่องเที่ยวแนบแน่น ความเร่งด่วน เพื่อเป็นการ ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน จาเป็นต่อการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวใน
ระดั บ สากล จะเป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางการท่ อ งเที่ ย ว ไม่ ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยการท่ อ งเที่ ย ว
ระยะเวลาในการท่ องเที่ย วที่เ พิ่ม ขึ้น จึงจะท าให้ รายได้ จากการท่อ งเที่ ยวเข้า สู่จังหวั ด
เชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 3.1 ล้านล้านบาท
1. เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์การตลาดและสร้างบรรยากาศของ
การเป็นเมืองท่องเที่ยว
2. เพื่อให้มี และสร้างการรับรู้สัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านแบรนด์การท่องเที่ยว
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10
จังหวัดเชียงใหม่
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6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการท่องเที่ยวภายในประเทศ
31,100,000 บาท / 5 ปี
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/กิจกรรมส่งเสริมงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
15,000,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การยกระดับและการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุม่ สปา และนวดไทย
งบประมาณ
6,000,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Travel
Mart) CTM 2020 - 2022
งบประมาณ
24,000,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
งบประมาณ
11,790,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
กิจกรรมขับเคลื่อนฟืน้ ผญาล้านนาเมืองเชียงใหม่
งบประมาณ
3,700,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
17,600,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.8 กิจกรรมหลักที่ 8
กิจกรรมมหกรรมประกวดหุ่นฟางเพื่อพัฒนาสู่ปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีของจังหวัด
เชียงใหม่สู่สายตาชาวโลก
งบประมาณ
6,000,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9
กิจกรรมสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และการสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Chiang Mai Destination Branding)
งบประมาณ
4,000,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 กิจกรรมการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
งบประมาณ
15,070,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
9. งบประมาณ
134,260,000
10. ผลผลิต (output)
ได้กิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด
ได้แบรนด์ด้านการท่องเที่ยว
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
(Outcome)
มีการรับรู้ตราประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านแบรนด์

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ของโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน
การคา การลงทุน สูสากล

แผนงานที่ 1
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการ
ในการประกอบธุรกิจ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ
โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการ
ผลิตการตลาดมะมวงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม
โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ขาวแบบครบวงจร
โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีสวนรวม
อยางยั่งยืน
โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคา
อาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
โครงการสงเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่
ปา
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
11,912,400
33,470,000
2,671,200
36,986,400
22,256,800
4,304,200
111,601,000

๒๑๕
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการผลิต การตลาด มะม่วงคุณภาพจังหวัด
เชียงใหม่
2. ความสาคัญของโครงการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงที่มีความเหมาะสมโดยธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่เชิงเขา
หลักการและเหตุผล
คุณภาพดินดี – การระบายน้้าดี อากาศเย็นตลอดปี ท้าให้มะม่วงรูปทรงดี สีสวย รสชาติดี และ
สุกแก่ล่าฤดู(ช้ากว่าฤดูกาล) มีผลผลิตออกสู่ตลาดช้าซึ่งเป็นช่วงที่มีคู่แข่งน้อย มะม่วงคุณภาพของ
จังหวัดเชียงใหม่จึงมีศักยภาพในการท้าการค้า การส่งออก เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และ อื่นๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวน
มะม่วงใน 10 อ้าเภอ จ้านวนกว่า 2,000 ราย ผลิตมะม่วงเป็นการค้า มีความก้าวหน้าในการ
รวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/รวบรวมผลผลิต เพื่อท้า
การค้า/การส่งออก ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด ปีละ 300 – 600 ล้านบาทต่อปี
ปัจจุบันการผลิตมะม่วงคุณภาพ ให้มีผลผลิตล่าฤดูท้าได้ยากยิ่งขึน้ เนื่องจากการภาวะอากาศ
ผันผวนจากภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติรุนแรงสุดขั้ว และโรค-แมลงศัตรูพืชที่ก่อความเสียหายอย่าง
รุนแรง ตลอดจนปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ค้าสั่งซื้อจากต่างประเทศที่กระทบต่อการรับซื้อผลผลิต
ของผู้ประกอบการส่งออก ตลอดจนการขาดการรวมกลุ่มและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่บั่นทอน
ศักยภาพการผลิตและการตลาด
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร
องค์ กรเกษตรกร และ วิ สาหกิจ ชุม ชนชาวสวนมะม่ วงจั งหวัด เชี ยงใหม่ ทั้ งด้ านความรู้ ทั กษะ
ประสบการณ์ในการผลิต การลดต้นทุน การแปรรูปผลผลิต และการรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงและ
ต่อรองทางการตลาด ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆให้กับผลผลิตมะม่วง และมะม่วงแปรรูป
ซึ่งจะท้าให้ “เชียงใหม่เป็นเมืองมะม่วงคุณภาพ เพื่อการค้า การส่งออกที่ยั่งยืน” ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงคุณภาพล่าฤดูเพื่อการค้า – การส่งออก
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในด้านการ
ผลิต การตลาด และ การบริหารจัดการองค์กร
4. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับผลผลิตมะม่วง
คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. เกษตรกรชาวสวนมะม่วงได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตมะม่วงคุณภาพล่าฤดูเป็นการค้า –
การส่งออก (ค่าเป้าหมาย 200 ราย/ปี)
2. กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนายกระดับเป็นองค์ กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศั กยภาพ
(ค่าเป้าหมาย 10 กลุ่ม/ปี)
3. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ได้รับการพัฒนาในด้านบรรจุภัณฑ์ หรือ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตมะม่วงคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย 50 ราย/ปี)
4. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการลดต้นทุน การป้องกั นศัตรูพืช และ
การใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน (ค่าเป้าหมาย 100 ราย/ปี)

๒๑๖
หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด

จังหวัดเชียงใหม่
1. การอบรมถ่ายทอดความรู/้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนมะม่วง
2. การจัดงานประชาสัมพันธ์, แสดงสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ และเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
1. การอบรมถ่ายทอดความรู/้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนมะม่วง
งบประมาณ
งบประมาณ 7,232,400 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
1. การจัดงานประชาสัมพันธ์, แสดงสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่และ เชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ
งบประมาณ
งบประมาณ 4,680,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. หน่วยงานดาเนินงาน
ส้านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
11,912,400 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. เกษตรกรชาวสวนมะม่วงได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตมะม่วงคุณภาพล่าฤดู
เป็นการค้า–การส่งออก จ้านวน 200 ราย/ปี
2. กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนายกระดับเป็นองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศกั ยภาพ
จ้านวน 10 กลุ่ม/ปี
3. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ได้รบั การพัฒนาในด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตมะม่วงคุณภาพ จ้านวน 50 ราย/ปี
4. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้านการลดต้นทุน การป้องกันศัตรูพืช และ
การใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน จ้านวน 100 ราย/ปี
5. มีการจัดงานประชาสัมพันธ์, แสดงสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ จ้านวน 2 ครั้ง/ปี
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรชาวสวนมะม่วงมีศักยภาพในการผลิตมะม่วงคุณภาพล่าฤดูเพื่อการค้า - การส่งออก
(Outcome)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ยกระดับเป็นองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
3. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง มีผลิตภัณฑ์จากผลผลิตมะม่วงคุณภาพ ชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จ้านวน
25 ชนิด
4. เกษตรกรชาวสวนมะม่วง มีความรู้ด้านการลดต้นทุน การป้องกันศัตรูพืช และการใช้เทคโนโลยี
ทดแทนแรงงานคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
5. มีผรู้ ่วมงานประชาสัมพันธ์, แสดงสินค้า ที่จัดขึ้น จ้านวน 2 ครั้ง/ปี จ้านวน 3,000 ราย/ปี

๒๑๗
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : เชียงใหม่ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดข้าวแบบครบวงจร
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง ยั่งยืน โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
กลยุทธ์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรและสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร
2) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) นโยบายรัฐบาล : ด้านเกษตรเพื่อประชาชนตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน
ต้องมีอาหารเพียงพอสาหรับประชาชนทั่วไป อาหารที่ผลิตต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานปลอดจาก
สารปนเปื้อน มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออก
5) กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยเร่งพัฒนาต่อ
ยอดสินค้า OTOP/Organic/GI/สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ยกระดับการผลิต ผู้ประกอบการ
สู่มาตรฐานสากล สร้างโอกาสและช่องทางการตลาดสินค้าไทยจาก Local to Global
6) จังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อตอบ
วิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง City of life and Prosperity เมืองที่ให้ความสุขและชีวิต
ที่มีคุณค่าและผู้อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับ โลก พร้อมกับ
เป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล”จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการการพัฒนาการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดข้าวแบบ
ครบวงจร
1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดโรคแมลงศัตรู
ข้าวและการเพิ่มมูลค่าข้าว
2) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกและมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้
เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจาหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
3) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4) เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสในการพัฒนาการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า และรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
1) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความรู้การผลิตข้าว การแปรรูปข้าว จานวน 1,350 ราย
2) การจัดตั้งศูนย์อารักขาพืชชุมชน จานวน 10 ศูนย์
3) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวได้รับความรู้และการพัฒนาในการขอรับรองมาตรฐาน
จานวน 10 กลุ่ม
4) กลุ่มนาแปลงใหญ่อาเภอหางดง มีมูลค่าการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

๒๑๘
หัวข้อ
5. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
10 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ แม่รมิ สันกาแพง หางดง ดอยสะเก็ด
สันป่าตอง พร้าว สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร 1,350 ราย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
1. การยกระดับการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
6.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
1. การยกระดับการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 13,122,000 บาท
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม 1 ครั้ง/ปี
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครอง
1.2 จัดการถ่ายทอดความรู้ เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม
อาเภอหาดง
เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.3 เจรจาการเชื่อมโยงการตลาด 1 ครั้ง/ปี
- สานักงานเกษตรอาเภอหางดง
1.4 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จ จานวน 3 วัน 2 คืน /ปี
1.5 จัดทาแปลงเรียนรู้ข้าวขาวดอกมะลิคณ
ุ ภาพ เป้าหมาย จานวน 600 ไร่ /ปี
1.6 สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการด้านอารักขาพืช
1.7 จัดทาแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้เครื่องดานา
1.8 ติดตามให้คาแนะนา ประเมินผล เอกสารสรุปรายงาน
เป้าหมาย เกษตรกรในอาเภอหางดง จานวน 1,000 ราย
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรผู้ผลิตข้าว
งบประมาณ 20,348,000 บาท
2.1 การใช้สารชีวภัณฑ์ และการดูแลรักษาเครื่องจักรกลเกษตรเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตของ
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเกษตร
เกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
2.2 การจัดตั้งศูนย์อารักขาพืชชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.3 การจัดทาแปลงสาธิตการลดต้นทุน และการพยากรณ์โรค แมลงศัตรูข้าว
2.4 การประชาสัมพันธ์ข้าวดี ข้าวคุณภาพเชียงใหม่
2.5 การศึกษาดูงานการผลิตข้าวคุณภาพแบบครบวงจร
2.6 การแปรรูปข้าวและการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวแปรรูป
2.7 การสร้างเครือข่ายผูผ้ ลิต ผู้ประกอบการค้าข้าว และผู้บริโภคข้าวจังหวัดเชียงใหม่
2.8 การลดต้นทุนการผลิต โดยเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2.9 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเจ้าหน้าทีผ่ ู้เกี่ยวข้อง
2.10 ติดตามให้คาแนะนาและประเมินผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย เกษตรกรใน 10 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ แม่รมิ
สันกาแพง หางดง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง พร้าว สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3,000 ราย
7. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome)

33,470,000บาท
1. เกษตรกรอาเภอหางดง จานวน 350 ราย/ปี ได้รับการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. การจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวดี ข้าวคุณภาพเชียงใหม่ 1 ครั้ง/ปี
3. จัดตั้งศูนย์อารักขาพืชชุมชน จานวน 10 ศูนย์/ปี
4. มีกลุม่ เกษตรกรผู้แปรรูปข้าว จานวน 10 กลุม่ /ปี
เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา

๒๑๙
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดการทรัพยากรประมง โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

การพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ตามกรอบวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มุ่งเน้นให้ความสาคัญในการพัฒนาประเทศให้
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ฐานการผลิ ตการเกษตร
การฟื้นฟูต้นน้า การพัฒนาแหล่งน้า เกษตรกรปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า การแข่งขันการ
ลงทุน จึงมีการขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มประชากรสูงขึ้นทั้งจาก
การอพยพย้ายถิ่นฐาน และจากการท่องเที่ยว ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้
เป็นเมืองน่าอยู่จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ และการ
จัดสรรทรัพ ยากรธรรมชาติ เช่น ปุาไม้ ดิน และแหล่งน้ าในการนามาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเชียงใหม่มีพื้นที่เป็นปุาไม้ ต้นน้าของแม่น้า
ปิง และมีแม่น้าสาขาที่สาคัญมีอ่างเก็บน้า หนองน้า เป็นปัจจัยสาคัญในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ และมีความสาคัญยิ่ง ในการส่งเสริมและพัฒนาเมือง
เชียงใหม่ ให้มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล
ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยชุมชนมีส่วนร่วม
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ การสร้างความตระหนัก สร้าง
ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ การรักษา และการใช้ประโยชน์
จากแหล่ งน้า และทรัพ ยากรสั ต ว์น้ าอย่า งมีร ะบบ โดยส านั กงานประมง
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทาโครงการจัดการทรัพยากรประมง
โดยชุมชนมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย
การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่ตั้ง
ของแหล่ งน้ า การอบรมให้ค วามรู้ ในเรื่ องการแปรรูป อาหารจากสัต ว์น้ า
เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนด้านการประมงแบบ
ยั่งยืน โดยคนในชุมชนรอบๆแหล่งน้าสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตสัตว์
น้า สร้างอาชีพคนในชุมชน ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการรักษาธรรมชาติ
ทรัพยากรปุาต้นน้าและทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
1. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้า
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการแหล่งน้าและ
การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบังคับใช้
กฎหมาย ตาม พรก. การประมงฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้าของชุมชน และสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
น้าอย่างยั่งยืน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒๒๐
หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ 465,120 บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารจัดการด้านทรัพยากรด้านการ
ประมง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแม่กวง
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนภูมิพล
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ 1,022,580 บาท
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรัตนา ใจเย็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ 1,057,500 บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ 126,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
ตัวชี้วัด/เปูาหมาย
1. แหล่งน้าของโครงการ 7 แห่ง มีผลผลิตสัตว์น้าเกินร้อยละ 3
2. เกษตรกร มีความรู้ในการเพาะพันธุ์ปลา โดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์แบบ
เคลื่อนที่ได้ (จานวน 7 กลุ่ม)
3. เกษตรกรสามารถแปรรูปอาหารจากสัตว์น้าได้ เช่น ปลาส้ม ปลายอ
(จานวน 7 กลุ่ม)
4. เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยัง่ ยืน จานวน 7 แห่ง
แหล่งน้าขนาดพื้นที่ 15-100 ไร่ จานวน 7 แห่ง ในพื้นที่
1. อาเภอแม่แตง 2. อาเภอแม่ออน 3. อาเภอแม่อาย
4. อาเภอวาง
5. อาเภอฮอด
6. อาเภอฝาง
7. อาเภอจอมทอง
1. การประขาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
2. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จานวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตรการเพาะพันธุ์สตั ว์นาโดยใช้
้
อุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาแบบ
เคลื่อนที่
- หลักสูตรการแปรรูปอาห่ารจากสัตว์น้า
3. การจัดทาจุดสาธิต การเพาะพันธ์สัตว์น้าโดยอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลา
แบบเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)
4. กิจกรรมจัดทาอาหารสมทบในแหล่งน้า
การประชาสัมพันธ์ พรก.การประมง และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า (จานวน 7 แห่ง)

การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จานวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตรการเพาะพันธุส์ ัตว์น้าโดยใช้อุปกรณ์เพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่
- หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า
มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 245 ราย /ปี
การจัดทาจุดสาธิต การเพาะพันธ์สัตว์น้าโดยอุปกรณ์การเพาะพันธุป์ ลาแบบ
เคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)
การทาอาหารสมทบ ในแหล่งน้า

สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแม่กวง
หน่วยปูองกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนภูมิพล

๒๒๑
หัวข้อ
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
2,671,200 บาท
เชิงปริมาณ
1. ผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าของโครงการจานวน 7 แห่ง เพิ่มขึ้น
2. แหล่งน้าได้รับการพัฒนาในการจัดสรรทรัพยากรน้าและทรัพยากร
สัตว์น้า โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน จานวน จานวน ๗ แห่ง
๓. เกษตรกรได้รับความรู้ และสามารถ การเพาะพันธุ์สัตว์น้าโดยโดยใช้
อุปกรณ์เพาะพันธุ์แบบเคลื่อนที่ และเกษตรกรได้รับความรู้และสามารถทา
การการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้าได้ จานวน ๒๔๕ ราย/ปี
เชิงคุณภาพ
1. แหล่งน้าได้รับการพัฒนาให้มผี ลผลิตเพิม่ ขึ้น โดยประชาชนได้ประโยชน์
2. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านความรู้และมีความสามารถในการผลิต
สัตว์น้า และแปรรูปสัตว์น้าเพื่อเป็นอาหารเพิ่มขึ้น
3.ต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งน้าแหล่งน้าโดยเครือข่ายชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้าเพิ่มขึ้น 5 %
1. ประชาชนรอบๆบริเวณแหล่งน้า 7 แห่งมีความรู้เรื่อง พรก.การประมง
และมีเครือข่ายในการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
2. ผลผลิตสัตว์น้าในแหล่งน้าของชุมชนในโครงการมีปริมาณเพิ่มขึ้น และ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีนในชุมชน
3. ชุมชนมีการเข้าถึงวิธีการ นวัตกรรมในการเพาะพันธุ์สตั ว์น้ารูปแบบที่ง่าย
ในการปฏิบัติในพื้นที่ และองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปสัตว์น้าซึ่งก่อให้เกิด
การสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หัวข้อ

รายละเอียด
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดาริ

๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เป็ น โครงการที่ พระบาทสมเด็ จ พระ
และเหตุผล
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชการที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร
ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้า ที่ดินทากิน ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
จึงทรงมีพระราชดาริให้ดาเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ ด้านพัฒนาแหล่งน้า ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข เป็นต้น พร้อม
ทั้งได้พระราชทานแนวทางดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจน ตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้
สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จึ ง เป็ น โครงการที่ มุ่ ง พั ฒ นาราษฎรผู้ ย ากไร้ ใ ห้ มี ฐ านะ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญ
คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพา
ตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละปรั บปรุ งคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม นอกจากนั้ น ยั งมุ่ งเน้ นการสร้ า ง
กระบวนการเรีย นรู้เ พื่อ ให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ ปัญหา และความต้องการของชุ มชน
สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
จังหวั ด เชี ย งใหม่ มี พื้ น ที่ ก ารด าเนิ น งานโครงการหลวง โครงการพระราชด าริ
มากกว่า 40 โครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชนเผ่า อาศัยอยู่
ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผัก และผลไม้เป็นหลัก
มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
“พออยู่ พอกิน” จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสนองการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดการพึ่งพา
ปัจจัยการผลิตภายนอก สร้างความยั่งยืนในการทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมี
ความจาเป็นในการจัดทาโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดาริ ให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดาริ ให้ได้รับความรู้ การฝึกปฏิบัติ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และต่อยอดให้เป็นสินค้าชุมชนต่อไปได้
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หัวข้อ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยในพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกล้เคียง
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา/รวบรวมสายพันธุ์/แหล่งกระจาย/การปลูกพืชเขตหนาว
4. ลดพื้นที่เขตกรรมแบบเปิดหน้าดินบนพื้นที่สูง
5. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร
6. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้ความชานาญสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรในพื้นที่เบื้องต้นได้
7. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
โครงการพระราชดาริได้มีความรู้ และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อใช้ในการ
ถนอมอาหาร สาหรับบริโภคในครัวเรือน หรือเพิ่มมูลค่าผลผลิต และจาหน่ายเพิ่มรายได้ให้
มากยิ่งขึ้น
1. มีการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรปลอดภัยในพื้นที่โครงการพระราชดาริ จานวน 18 แห่ง
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,400 ไร่
2. รวบรวมอโวคาโดพันธุ์ดี 10 สายพันธุ์
3. รวบรวมพันธุ์พลับ 3 สายพันธุ์
4. รวบรวมสายพันธุ์กุหลาบตัดดอก 15 สายพันธุ์
5. เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จานวน 20 ราย
6. เกษตรกรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเลี้ยง
สัตว์ จานวน 40 ราย และรอบโครงการฯ จานวน 40 ราย
7. อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 5
ราย และรอบโครงการฯ จานวน 11 ราย
8. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการร้อยใจรักษ์ จานวน 3 กลุ่ม
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดาริ จานวน 18 แห่ง พื้นทีรวมไม่น้อยกว่า 1,400 ไร่
2. พื้นที่ตั้งโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ บ้านกองแหะ หมูท่ ี่ 4 ตาบลโปุงแยง
อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
3. พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยส้าน บ้านเมืองงามเหนือ งานเมือง
งามใต้ และบ้านหัวเมืองงาม ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
4. เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้การดาเนินงานของโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ 10 แห่ง
ได้แก่ โครงการหลวงอ่างขาง อาฝาง โครงการหลวงอินทนนท์ อาเภอจอมทอง โครงการ
หลวงหนองเขียว อาเภอเชียงดาว โครงการหลวงหนองหอย อาเภอแม่ริม โครงการหลวงแม่
สาใหม่ อาเภอแม่ริม โครงการหลวงแม่หลอด อาเภอแม่แตง โครงการหลวงแม่แฮ อาเภอ
แม่วาง โครงการหลวงวัดจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา โครงการหลวงห้วยเสี้ยว อาเภอหางดง
และโครงการหลวงปางดะ อาเภอสะเมิง
1. การสร้างฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดาริ
2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการ
พระราชดาริ
3. ส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสตั ว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์และ
หมู่บ้านโดยรอบ
4. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการพระราชดาริ
5. การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้าเมือง
งาม ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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6.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ 1,004,400 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานเกษตรอาเภอแม่รมิ
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรทีส่ ูง)
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ 720,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ 493,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอแม่อาย

รายละเอียด
1. การสร้างฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดาริ
1.1 รวมรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ
1.2 การฝึกอบรมเกษตรกรในการจัดทาฐานเรียนรู้พืชเศรษฐกิจเขตหนาว
1.3 การติดตามและประเมินผล
เป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่ตั้งโครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดาริ บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4
ตาบลโปุงแยง อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และ
โครงการพระราชดาริ
2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์
เป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้การดาเนินงานของโครงการหลวง โครงการพระราชดาริ
10 แห่ง ได้แก่ โครงการหลวงอ่างขาง อาฝาง โครงการหลวงอินทนนท์ อาเภอจอมทอง
โครงการหลวงหนองเขียว อาเภอเชียงดาว โครงการหลวงหนองหอย อาเภอแม่ริม โครงการ
หลวงแม่สาใหม่ อาเภอแม่ริม โครงการหลวงแม่หลอด อาเภอแม่แตง โครงการหลวงแม่แฮ
อาเภอแม่วาง โครงการหลวงวัดจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา โครงการหลวงห้วยเสี้ยว อาเภอ
หางดง และโครงการหลวงปางดะ อาเภอสะเมิง
3. ส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์และ
หมู่บ้านโดยรอบ
3.1 การส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
1) การฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเลีย้ งสัตว์แก่เกษตรกร
2) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้ ความชานาญเพิ่มมากขึ้น
3) การติดตาม แนะนา และประเมินผล
เป้าหมาย ดาเนินการในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ (๔ หมู่บ้านหลัก) ได้แก่ บ้านห้วยส้าน
บ้านเมืองงามเหนือ บ้านเมืองงามใต้ และบ้านหัวเมืองงามตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
3.2 การส่งเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ ๑๑ หมู่บ้าน
รอบโครงการร้อยใจรักษ์
1) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ การสนับสนุนพันธุ์
สัตว์และอาหารสัตว์เพื่อการสาธิต
2) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก กลุ่มผู้
เลี้ยงสุกร และกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือ
3) พัฒนาอาสาปศุสัตว์ โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้
ทักษะ และความชานาญ
4) การติดตาม แนะนา และประเมินผล
เป้าหมาย ดาเนินการในพื้นที่โดยรอบโครงการ (๑๑ หมู่บ้านโดยรอบ) ได้แก่ บ้านห้วยปู
บ้านห้วยมะเฟื่อง บ้านท่าตอน บ้านห้วยน้าเย็น บ้านหาดชมภู บ้านสันต้นดู่ บ้านท่ามะแกง
บ้านใหม่หมอกจ๋าม บ้านผาใต้ บ้านร่มไทย และบ้านห้วยศาลาตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
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6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ 32,760,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ส่วนประสานงานโครงการ
พระราชดาริและกิจการพิเศษ สานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ 2,008,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

รายละเอียด
4. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการพระราชดาริ
เป้าหมาย เกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดาริ จานวน 18 แห่ง พื้นที่รวม 1,400 ไร่

7. หน่วยงานดาเนินงาน

5. การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้า
เมืองงาม ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
5.1 การส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้คุณภาพ
5.1.1 ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้คณ
ุ ภาพ
5.1.2 จัดทาแปลงสาธิตการผลิตไม้ผลคุณภาพ
(ทุเรียน เงาะ มะม่วงน้าดอกไม้สีทอง)
5.2 ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัย
5.2.1 ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดภัย
5.2.2 ส่งเสริมการจัดทาบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 จัดทาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัย
5.3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.3.1 ฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
5.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร
เป้าหมาย ดาเนินการในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ (๔ หมู่บ้านหลัก)ไดแก่ บ้านห้วยส้าน
บ้านเมืองงามเหนือ บ้านเมืองงามใต้ และบ้านหัวเมืองงามตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

9. งบประมาณ

36,986,400 บาท

10. ผลผลิต (output)

1. รวบรวมพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ดี 10 สายพันธุ์
2. รวบรวมพันธุ์พลับ 3 สายพันธุ์
3. รวบรวมพันธุ์กุหลาบตัดดอก 15 สายพันธุ์
4. เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จานวน 20 ราย
5. เกษตรกรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพด้านการเลี้ยง
สัตว์ จานวน 40 ราย และรอบโครงการฯ จานวน 40 ราย
6. อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ได้รับการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จานวน 5
ราย และรอบโครงการฯ จานวน 11 ราย
7. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการร้อยใจรักษ์ จานวน 3 กลุ่ม
8. ส่งเสริมการปลูกกาแฟ จานวน 1,400 ไร่
9. เกษตรกรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุม่ น้าเมืองงาม ตาบลท่าตอน
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทักษะ เรื่อง การปลูกไม้ผล
คุณภาพ การปลูกพืชผักปลอดภัย การแปรรูปและถนอมอาหารผลผลิตทางการเกษตร
1. ลดพื้นที่เขตกรรมแบบเปิดหน้าดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต/รวบรวมสายพันธุ์/กระจายพันธุ์ดีของพืชเมืองหนาว
3. เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีแหล่งอาหารโปรตีนสารองสาหรับการบริโภคและ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายสินค้าปศุสัตว์ได้

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)
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รายละเอียด
4. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดาริมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีแหล่ง
อาหารโปรตีนสารองบริโภคสาหรับการบริโภค และ สร้างมารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขาย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์
5. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP (กาแฟ)
6. เกิดความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนเปูาหมาย และมีเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตร

๒๒๗
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
พัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงาน และได้เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนดาเนินการขับเคลื่อน
นโยบายเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ผ่านคณะกรรมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และคณะทางานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
ปัจจุบันภาคเกษตรกาลังเผชิญปัญหา อาทิ ราคาสินค้าเกษตรตกต่า ผลผลิต
ล้นตลาด หนี้สินซ้าซาก ต้นทุนสูง คุณภาพต่า ดังนั้น ทางออกของภาคเกษตรไทย
คือ การปฏิรูปภาคการเกษตร โดยยึดถือแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน
ยึดมั่นการทางานเพื่อประชาชน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับชาวบ้านและ
ภูมิศาสตร์ ที่สาคัญต้องพัฒนาคนและรวมกลุ่มคน การสร้างเครือข่าย รวมทั้งใช้
ตลาดนาการผลิตทางการเกษตรผสมผสานกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรหรือ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายการดาเนินงาน คือ การดูแล
เกษตรกรให้ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกาหนดให้การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ของประเทศเป็นงานสาคัญที่จะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่าง
ยั่ ง ยื น มี ค วามมั่ น คงด้ า นอาหารและความปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพ ไม่ ท าลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ
สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายที่ให้ความสาคัญกับเรื่องเกษตรอินทรีย์
มาอย่ างต่ อเนื่ อง โดยเกษตรอิ นทรี ย์เป็ นทางเลื อกที่ มีศัก ยภาพในการพัฒ นา
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ไม่ทาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถเพิ่มมูล ค่าผลผลิ ตให้ สู ง
ก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอแก่การดารงชีพ เพื่อให้เกษตรกรของ จังหวัดเชียงใหม่
มีการรวมกลุ่มทาการเกษตรอินทรีย์อย่างเหนียวแน่น มีการพัฒนากระบวนการ
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รายละเอียด
ผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน และเพื่อ
พัฒนาส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศ
ครอบคลุม ตั้งแต่ ต้น ทาง กลางทาง และปลายทาง สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น โดยทุกภาคส่วน
ร่วมบูรณาการสร้างความเข้มแข็ งและร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
เชีย งใหม่ ทั้งยังเป็นการส่ งเสริมให้ ผู้ บริโ ภคมีสุ ขภาพที่ดี และเกษตรกรผู้ ผลิ ต
อินทรีย์ก็จะมีรายได้ดีอีก จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการการพัฒนาการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ด้วยกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ เกษตรกรตระหนักและลดการใช้ส ารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุ ขภาพใน
ระยะยาว
3. พัฒนาศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณพ์ พืชเมืองหนาวให้มีคุณภาพและได้รับ
มาตรฐาน
4. เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัด
เชียงใหม่
๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10 ของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
5. พื้นที่เป้าหมาย
ทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
1. พัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่การผลิตพืชระดับคุณภาพ
ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
2. การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน
3. การส่งเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. การเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาล
6.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
1. พัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่การผลิตพืชระดับคุณภาพ
งบประมาณ 10,369,600 บาท ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริม
1.1 พัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชเชิงเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
พืช จังหวัดเชียงใหม่
1.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีที่เหมาะสมตามชนิดพืช
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
1.1.2 ติดตามและสารวจศัตรูพืชตามระยะการเจริญเติบโต เพื่อเฝ้าระวังการ
ระบาดของศัตรูพืช ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรน
1.1.3 ถ่ายทอดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมต่อเนื่องตามหลักสูตร
ชนิดพืช (กลุ่มข้าวและไม้ผล 10-12 ครั้ง กลุ่มผักและพืชสวน 6 ครั้ง จนถึง
ระยะการเก็บเกี่ยว)
1.1.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

๒๒๙
หัวข้อ

รายละเอียด
1.2 ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อปรับพฤติกรรมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ระดับ
มาตรฐานความปลอดภัย
1.2.1 ผลิตปัจจัยต้นแบบและการฝึกปฏิบัติตามชนิดพืชเพื่อเรียนรู้การใช้ควบคุม
ศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6 ชนิด
1.2.2 จ้างเหมาบริการพนักงานผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ 2 คน
1.3 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชด้วยกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร
เป้าหมาย เจ้าหน้าที่/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 26 ราย เกษตรกร 200
ราย 5 จุดดาเนินการ โดยคัดเลือกจากผู้มีความพร้อมและศักยภาพด้านการ
พัฒนาจากพื้นที่ 25 อาเภอ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
2. การส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน
งบประมาณ 3,679,200 บาท - อบรมและถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครอง
- จัดซื้อโรงเรือน จานวน 10 หลัง
อาเภอสันทราย
- ติดตามและประเมินผล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย อาเภอสันทราย จานวน 100 ราย
- สำนักงำนเกษตรอำเภอสันทรำย
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
3. การส่งเสริมและยกระดับการแปรรูปผลผลิตสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
งบประมาณ 3,384,000 บาท 3.1 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความจาเพาะในการเพิ่ม
ผู้รับผิดชอบ ทีทาการปกครอง ประสิทธิภาพในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ศูนย์
อาเภอหางดง
พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
3.2 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วย
3.3 การปรับปรุงอาคารการเรียนรู้ด้านการแปรรูปที่ถูกต้องตามมาตรฐานใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย เกษตรกรตาบลบ้านปง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2
- ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงห้วยเสี้ยว กลุ่ม 80 ราย
- ม.เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
4. การเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ในโรงพยาบาล
งบประมาณ 4,554,000 บาท 4.1 การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตร
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเกษตร อินทรีย์ จานวน 6 ครั้ง/ปี
และสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
4.2 การจัดประชุมสัมมนาเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อินทรีย์ กับโรงพยาบาล 1 ครั้ง/ปี
4.3 ติดตามและประเมินผล
เป้าหมาย เกษตรกรทุกอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
หน่วยงานดาเนินงานหลัก
1. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
2. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่
3. ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย

๒๓๐
หัวข้อ

รายละเอียด

4. ที่ทาการปกครองอาเภอหางดง
หน่วยงานดาเนินงานร่วม
1. สานักงานเกษตรอาเภอดอยสะเก็ด
2. องค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล ในพื้นที่เขตอาเภอดอยสะเก็ด
3. ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงห้วยเสี้ยว
4. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
9. งบประมาณ
22,256,800 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีอย่างมี
ประสิทธิภาพตามระบบโรงเรียนเกษตรกร จานวน 200 ราย/ปี (3 ปี)
2. เกษตรกรได้รับความรู้ในการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน จานวน 100
ราย/ปี (3 ปี)
3. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการแปรรูปพืชเมืองหนาว จานวน 80 ราย/ปี
4. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์
จานวน 6 ครั้ง/ปี (3 ปี)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลผลิตผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
(outcome)
อินทรีย์ ร้อยละ 10
2. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมการปลูกพืชผักปลอดภัยในโรงเรือน สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน
3. ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชเมืองหนาวอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์/ปี
4. เกษตรกรสามารถส่งสินค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ให้กับ
โรงพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง/ปี

๒๓๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ

หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ

รายละเอียด
ส่งเสริมการผลิตพืชเมืองหนาวทดแทนพื้นที่ป่าในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
พื้นที่ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1.5 ล้านไร่ ต้องเผชิญกับ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การลดพื้นที่ป่าต้นน้า จนกลายเป็นเขา
หัวโล้น รวมทั้งปัญหาหมอกควันไฟป่า เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อแก้ปัญหา
การพัฒนาเพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่า การปลูกพืชผสมผสาน จะนาไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน มะคาเดเมียเป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และ สามารถปลูกทดแทน
พื้นที่ป่า ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชีย งใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นแหล่งที่มี
การศึกษาวิจัย และมีพันธุ์แนะนา เกี่ยวกับพืชบนที่สูง มีมะคาเดเมีย เกาลัดจีน
กาแฟอะราบิกา และอาโวกาโดคุณภาพ ที่จะขยายผลไปสู่เกษตรกร
ปัจ จุ บั น ตลาดมีค วามต้ อ งการพื ช บนที่ สู ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เกษตรกรยั ง ขาด
เทคโนโลยีในการผลิตต้นกล้าพันธุ์พืช เพื่อการขยายผลไปสู่เกษตรกร การผลิต
ต้น กล้ าพันธุ์ดีไปสู่ เกษตรกรตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ตแปลง
ต้นแบบเพื่อจัดเป็นแปลงขยายผลไปสู่เกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับต่อไป
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องดาเนิน โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเมือง
หนาวทดแทนพื้นที่ป่าในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อส่ งเสริมให้ เกษตรกรปลู กพื ช เมื องหนาวทดแทนพื้ น ที่ป่ า ได้แก่ การปลู ก
อาโวคาโด มะคาเดเมีย กาแฟอะราบิกา และเกาลัดจีน คุณภาพ ในพื้นที่อาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๑. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องอาโวคาโด สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้
ร้อยละ ๒๐
2. ขยายผลการปลูกพืชผสมผสาน ได้แก่ มะคาเดเมีย เกาลัดจีน ร่วมกับกาแฟ
อะราบิกา สู่เกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม 6 ตาบล ๆ ละ 40 ราย รวม 200
ราย ๆ ละ 3 ไร่
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1. ส่งเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ
2. ส่งเสริมการปลูก การจัดทาแปลงต้นแบบ มะคาเดเมีย , เกาลัดจีน และ
กาแฟอะราบิกา

๒๓๒
หัวข้อ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ 2,653,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ 1,651,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -

รายละเอียด
1. ส่งเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ
1.1 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ รวบรวมสายพันธุ์อาโวคาโด
1.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวคาโด
1.3 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปให้ผลิตภัณฑ์อาโวคาโด
เป้าหมาย เกษตรกร จานวน 100 ราย ตาบลแม่ศึก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
2. ส่งเสริมการปลูก มะคาเดเมีย, เกาลัดจีน และกาแฟอะราบิกา คุณภาพ
2.1 การผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี
2.1.1 ผลิตต้นกล้าพันธุ์มะคาเดเมียพันธุ์ดี 10,000 ต้น
2.1.2 ผลิตต้นกล้ากาแฟอะราบิกา 100,000 ต้น
2.1.3 ผลิตต้นพันธุ์เกาลัดจีนพันธุ์ดี 5,000 ต้น
2.2 กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่เกษตรกรผู้นา
จานวน 200 ราย
2.3 สารวจพื้นที่เกษตรกร ติดตามผลแปลงปลูกพืชผสมผสาน มีมะคาเดเมีย,
กาแฟอะราบิกา และ เกาลัดจีน ขยายผลในแปลงเกษตรกร จานวน 200
ราย รายละ 3 ไร่
เป้าหมาย เกษตรกร จานวน 200 ราย ในพื้นที่ 5 ตาบล ของอาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
9. งบประมาณ
4,304,200 บาท
1. เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และทักษะการปลูกอะโวกาโดคุณภาพ จานวน 100 ราย
10. ผลผลิต (output)
2. เกษตรกรได้ความรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบผสมผสานในเขตพื้นที่บนที่สูง
(มะคาเดเมีย, เกาลัดจีน, กาแฟอะราบิกา) จานวน 200 ราย
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายอดองค์ความรู้การปลูกอะโวกาโดยคุณภาพ มีรายได้
(outcome)
เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 10
2. ได้ขยายผลสู่เกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสานมี
การปลูกมะคาเดเมีย เกาลัดจีน ร่วมกับกาแฟอะราบิกา ให้เกษตรกร 6 ตาบล ๆ
ละ 40 ราย รวม 200 ราย ๆ ละ 3 ไร่

แผนงานที่ 2
สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
ลําดับที่
1
2

โครงการ
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะใน
อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley
to Smart Industry 4.0)
โครงการยกระดับเชียงใหมดวยนวัตกรรมเชิงสรางสรรค
(Chiang Mai Creative Innovation)
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
82,123,900
45,000,000
127,123,900

๒๔๑
แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า
การลงทุนสู่สากล
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4.1 กิจกรรมหลักที่ 1
4.2 กิจกรรมหลักที่ 2
4.3 กิจกรรมหลักที่ 3
4.4 กิจกรรมหลักที่ 4
4.5 กิจกรรมหลักที่ 5

รายละเอียด
เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food
Valley to Smart Industry 4.0)
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะจาก
พืชเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ กระจายไปยังทั่ว
ประเทศและทั่วโลก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในจังหวัด ยังขาด
ทักษะในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องการตลาดซึ่งประกอบไปด้วยการทาแผนธุรกิจ การสร้าง
แบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและเพิ่มมูลค่า รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
ดังนั้น สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชี ยงใหม่ ร่ว มกับหน่วยงานทั้งภาครั ฐและเอกชน
ในพื้นที่จึงได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาจัดทา “โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ
ในอุตสาหกรรมอาหาร” ซึ่งเป็นการพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
เพื่อหาช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป
ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดเป็นการเพิ่มราคาสินค้าเกษตรและสัดส่วน ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปของจังหวัดเชียงใหม่
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปตั้งแต่
ต้นทาง เกษตรปลอดภัย และกลางทาง มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาด
3. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าใน
ตลาดสากล
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการของจังหวัด
เชียงใหม่
1. ผู้ ป ระกอบการและวิ ส าหกิ จ ได้ รั บ การพั ฒ นาโดยใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ และเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 30 ราย/30
ผลิตภัณฑ์/ปี
2. เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะไม่น้อยกว่า 50 ราย/ปี
3. วิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 100 ราย/ปี
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการสร้างอัตลักษณ์
และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดีย ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี
5. วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการธรรมชาติ ไม่
น้อยกว่า 30 ราย/ปี

๒๔๒
หัวข้อ
4.4 กิจกรรมหลักที่ 6
4.4 กิจกรรมหลักที่ 7
4.4 กิจกรรมหลักที่ 8
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
6. วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 30 ราย/ปี
7. วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 30 ราย/ปี
8. การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัย สู่เชิง
พาณิชย์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรด้ว ย
งานวิจัย
จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
1. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์/การสร้างตรา
สินค้าและพัฒนาแบรนด์
3. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ/การสร้าง
ศักยภาพด้านการตลาด/การศึกษาดูงานสถานประกอบการหรือตลาด ภายในประเทศ
4. จับคู่ผลิตภัณฑ์กับนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น
5. การจัดเวทีเพื่อพบปะ Big brother นาผู้ประกอบการพบปะกับสถานประกอบการหรือ
องค์กรที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจ
6. จัดแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจภายในประเทศ
7. จัดประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการ
8,930,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
เชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ (Triple S : Smart
Farmer Smart Material and Smart Food)
1. จั ด ท าและน าเสนอแผนการด าเนิ น งานภาพรวมของกิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย แผน
ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประชาสัม พั น ธ์ เ ชิญ ชวนและรั บ สมัค รเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สารต่ า งๆ ที่
เหมาะสม
3. จัดงานสัมมนาและพิธีเปิดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรม จานวน ๑ วัน/ปี
4. คัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน/ปี
5. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer รุ่นใหม่ และผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง/ปี
6. ศึกษาดูงานในประเทศและสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม Smart Farmer รุ่นใหม่กับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
9,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๔๓
หัวข้อ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

รายละเอียด
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม Northern Thailand Food
Valley
1. จัดงานแสดงสินค้าและความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป จานวน 1 ครั้ง โดยมีวิสาหกิจเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 100
ราย/ปี
2. จัดกิจกรรม Business Matching และ Mini Exhibition ภายในงานเพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพื้นทีก่ ับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับประเทศ
3. จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ภ ายในงานโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญใน
ระดับประเทศหรือระดับสากล
4. สรุปและประเมินผลการจัดงาน
12,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สร้างอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมี เดียในอุตสาหกรรมอาหาร (Chiang Mai
Food Storytelling Multimedia)
1. จั ด ท าและน าเสนอแผนการด าเนิ น งานภาพรวมของกิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย แผน
ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประชาสัม พั น ธ์ เ ชิญ ชวนและรั บ สมัค รเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สารต่ า งๆ ที่
เหมาะสม
3. จัดสัมมนาเปิดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดาเนิน
กิจกรรม
4. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี
5. จัดกิจกรรม Ideation and Market Validation
6. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในประเด็นการใช้วิธี Storytelling
7. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในประเด็นPre-VC Coaching
8. จัดกิจกรรมการเจรจากับนักลงทุน (Angel Investor) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและ
ขยายตลาดต่อไปในอนาคต(ภายในประเทศ)
7,500,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยกระบวนการธรรมชาติ
1. จั ด ท าและน าเสนอแผนการด าเนิ น งานภาพรวมของกิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย แผน
ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๒๔๔
หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7

รายละเอียด
2. ประชาสัม พั น ธ์ เ ชิญ ชวนและรั บ สมัค รเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สารต่ า งๆ ที่
เหมาะสม
3. คัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อยกว่า 30 ราย/ปี
4. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในประเด็นNatural Food ไม่น้อยกว่า 18
ชั่วโมง/ปี
5. ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเชิ ง ลึ ก แก่ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป ด้ ว ย
กระบวนการธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 8 Man-days
6. ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์
7. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย จานวน 1 วัน/ปี
15,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด AEC
1.จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผน
ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่
เหมาะสม
3. คัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อยกว่า 30 ราย/ปี
4. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่วสิ าหกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เดิมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์/ปี
5. ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
ภายในประเทศ
13,500,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย
1. จั ด ท าและน าเสนอแผนการด าเนิ น งานภาพรวมของกิ จ กรรม ประกอบด้ ว ย แผน
ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประชาสัม พั น ธ์ เ ชิญ ชวนและรั บ สมัค รเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สารต่ า งๆ ที่
เหมาะสม
3. คัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อยกว่า 30 ราย/ปี
4. จัดฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในประเด็นนวัตกรรม (Innovation) การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์/ตราสินค้า การตลาด มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัญหา จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน

๒๔๕
หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.8 กิจกรรมหลักที่ 8

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลา
9. งบประมาณดาเนินการ
10. ผลผลิต (Output)
10.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
6. จัด Design Workshop ระดมความคิดเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นภายใต้อัตลักษณ์
Chiang Mai Brand โดยการนาเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ มาสร้างสรรค์บรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย
7. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่วิสาหกิจเพื่อออกแบบและพัฒนา บรรจุภัณฑ์จานวน 30
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดทาต้นแบบ 30 ชิ้น/ผลิตภัณฑ์ /ปี โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องคานึงถึงประเด็น
การใช้งานการออกแบบ ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น เทคนิคการผลิต เป็นต้น
9,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
1. การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบ
สารสกัด
2. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสารสกัดที่มคี ุณภาพ
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ
4,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๑ เชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายเครื่องสาอางสมุนไพรล้านนา
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2561 - 2565
82,123,900 บาท
1. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ได้รับการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 30 ราย/ปี
2. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม
ให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 30 ผลิตภัณฑ์/ปี
3. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ได้รับโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางการตลาด 30
ผลิตภัณฑ์/ปี

10.2 กิจกรรมหลักที่ 2

1. จานวนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่
ได้รับการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างทักษะ ไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี

10.3 กิจกรรมหลักที่ 3

1. จานวนวิสาหกิจทีไ่ ด้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 100
ราย/ปี
1. จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการ
สร้างอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดีย ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี

10.4 กิจกรรมหลักที่ 4
10.5 กิจกรรมหลักที่ 5

1. จานวนวิสาหกิจทีไ่ ด้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหาร ด้วยกระบวนการ
ธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 30 ราย/ปี

๒๔๖
หัวข้อ

รายละเอียด
2. จานวนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารที่ได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการธรรมชาติ
ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์/ปี

10.6 กิจกรรมหลักที่ 6

1. จานวนวิสาหกิจทีไ่ ด้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 30 ราย/ปี
2. จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาหรือผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับการปรับปรุงด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์/ปี

10.7 กิจกรรมหลักที่ 7

1. จานวนวิสาหกิจทีไ่ ด้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทสี่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30 ราย/ปี
2. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์/ปี

10.8 กิจกรรมหลักที่ 8

1. จานวนต้นแบบวิธีการเตรียมสารสกัดหยาบได้อย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๑ ต้นแบบ/ปี
2. จานวนสารสกัดหยาบจากลูกเดือยที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑๐ กรัม
3. จานวนข้อมูลรายงานผลการพัฒนาสารสกัดหยาบลูกเดือยที่ให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส มีผลการทดสอบความคงตัวซึ่งสามารถกาหนดวันหมดอายุของสาร
สกัด ไม่น้อยกว่า ๑ รายงาน
4. จานวนต้นแบบของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางจากสารสกัดลูกเดือยทีม่ คี ุณภาพมาตรฐาน
อย่างน้อย ๕ต้นแบบ
5. จานวนข้อมูลรายงานผลการทดสอบประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางจากสารสกัด
ลูกเดือย ไม่น้อยกว่า ๑ รายงาน
6. จานวนต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยเป็นรูปแบบที่บ่งบอกถึงอัต
ลักษณ์ล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย ๕๐ ต้นแบบ
7. จานวนครั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลงานต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ของ
เครื่องสาอางจากสารสกัดลูกเดือย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ครั้ง ผู้เข้าอบรมไม่
น้อยกว่า ๖๐ คน/ปี
ผลลัพธ์ (Outcome)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
11.1 กิจกรรมหลักที่ 1

1. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบ
ครบวงจรและมีม าตรฐานทัด เทียมกับนานาประเทศเพื่อรองรับ ตลาดการค้ า เสรี เป็นการเพิ่ ม
ศักยภาพในการจัดจาหน่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
2. ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับสถาบันการศึกษา นักวิชาการ เพื่อศึกษาและ
พัฒนาต่อยอดนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มสี ่วนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าเกษตรก่อนออกสู่ตลาด เพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มมูลค่าราคาของผลผลิต
ให้มากขึ้น
4. สร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
1. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่ม Smart Farmer รุ่นใหม่กับผู้ประกอบการใน
11.2 กิจกรรมหลักที่ 2
อุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย/ปี
1. ร้อยละ 10 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดเกิด
11.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การเจรจาจับคู่ธุรกิจ
1. ร้อยละ 80 ของจานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
11.4 กิจกรรมหลักที่ 4
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ

๒๔๗
หัวข้อ
11.5 กิจกรรมหลักที่ 5

รายละเอียด
1. ร้อยละ 70 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปด้วยกระบวนการธรรมชาติที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
11.6 กิจกรรมหลักที่ 6
1. ร้อยละ 70 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์
11.7 กิจกรรมหลักที่ 7
อาหารมูลค่าสูงที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
1. ร้อยละ 70 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้
บรรจุภัณฑ์ทสี่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายทีม่ ีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ
11.8 กิจกรรมหลักที่ 8 10
1. เกิดผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเกษตรใน
รูปแบบสารสกัดไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน/ปี
2. เกิดผลงานการผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางจากสารสกัดลูกเดือยที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ไม่
น้อยกว่า 1 ผลงาน/ปี
3. เกิดผลงานการยกระดับสู่สากลของบรรจุภัณฑ์เครื่องสาอางจาก
สารสกัดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
4. ร้อยละ ๘0 ของจานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ต้นแบบของการผลิตสารสกัดและผลิตเครื่องสาอางจากลูกเดือยและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ
5. ร้อยละ 70 ของจานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาได้
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากลูกเดือยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

๒๔๘
แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน
การค้า การลงทุนสู่สากล
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบ
ธุรกิจ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
ยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation)
จากการที่รัฐบาลได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560 - 2579)
โดยหนึ่งในประเด็นสาคัญ คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ
SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เป็นภาคส่วนที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อน
ขีดความสามารถให้ประเทศก้าวไปสู่จุดที่มุ่งหวังและสามารถแข่งขันได้ ในเวทีโลกได้อย่าง
แท้จริง ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการนาข้อได้เปรียบ เช่น ความหลากหลายของวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้สามารถ
แข่งขันได้ ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้การพัฒนา
อุตสาหกรรม และ SMEs เป้าหมาย มุ่งเน้นในด้านเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาและ
ยกระดับความเป็นมาตรฐาน (Standard) และเพิ่มมูลค่าสินค้าบริการ โดยการประยุกต์ใช้
นวัตกรรม (Innovation) ผสมผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก
เมื่อพิจารณาในบริบทของท้องถิ่ นตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ที่มุ่ ง
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ต่อยอดในการผลิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐาน
ของการศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อเชื่อมโยงสู่ ตลาดเป้าหมายอย่างเหมาะสม รวมถึง
การส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการให้โดดเด่น มีคุณค่าและมูลค่า
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในระบบ
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ตลอดจนสามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourism) ซึ่งเป็นตาแหน่งการพัฒนาใหม่ (New Positioning) ของจังหวัดได้อีก
ด้วย นอกจากนี้ ยังมีความพยายามของทุกภาคส่วนที่เป็นกาลังสาคัญในการผลักดันให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับประเทศ โดยดึงศักยภาพที่เป็นจุดแข็ง
และมีเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละจังหวัดเพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดให้เกิดการ
ลงทุน
ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ให้ความสาคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการทาธุรกิจสูง แต่ยังขาด
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่าง
รวดเร็วและยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมลู ค่าเพิม่ สูงขึ้นและตรงกับความต้องการของ
ตลาด การนาเสนอเรื่องราวของความเป็นล้านนาผ่านมุมมองของธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราว
และการออกแบบที่มลี ักษณะพิเศษ เป็นงานเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ในแบบล้านนาที่สามารถ
ประชาสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์และการนานวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้
อย่างลงตัว เพื่อสร้างความเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคเชื่อมโยงสูต่ ลาด
เป้าหมายทีม่ ีศักยภาพต่อไป

๒๔๙
หัวข้อ
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4.1 กิจกรรมหลักที่ 1
4.2 กิจกรรมหลักที่ 2
4.3 กิจกรรมหลักที่ 3
4.4 กิจกรรมหลักที่ 4
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
1. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
1. จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน/ปี
1. จ านวนวิ ส าหกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ราย/ปี
1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50 ราย/ปี
1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
Gift & Lifestyle สู่ตลาดดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 20 ราย/ปี
จังหวัดเชียงใหม่
สร้างสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Startup)
1. วางแผนการดาเนินกิจกรรม
2. เปิดรับสมัครรับสมัครผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม
3. จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “3 Days Chiang Mai Startup” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้
ชีวิต Startup
4. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “60 Hr. Training for Chiang Mai
Startup”
5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “48 Hr. Business Model”
6. จัดศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มประสบการณ์
7. จัดกิจกรรม “1 Days Startup Pitching” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาเสนอแผนกลยุทธ์
แก่นักลงทุน
12,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative Innovation Product)
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2. รับสมัครวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 100 ราย และคัดเลือกให้เหลือไม่น้อยกว่า 50 ราย เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม / ปี
3. จั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ก ารพั ฒ นารู ป แบบการผลิ ต และความรู้ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย
3.1 การบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) เพื่อให้ได้แนวคิด (Ideation) ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
3.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ต่างภูมิภาค) ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

๒๕๐
หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

รายละเอียด
4. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะรายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุง ผลิตภัณฑ์เดิม
ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์/ปี
5. จัดสัมมนาเครือข่ายของระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดการ
ดาเนินธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ จานวน 1 ครั้ง 1 วัน /ปี
13,500,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ “เทศกาล
เชียงใหม่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์”
(Chiang Mai Creative Innovation Festival)
1. จัดหาสถานที่ นาเสนอรูปแบบและกาหนดแผนการดาเนินการจัดงาน
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดงานผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
3. จัดกิจกรรมภายในงาน Chiang Mai Creative Innovation Festival ประกอบด้วย
3.1 การจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงหน่วยงานใน
เครือข่าย โดยมีวสิ าหกิจเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 50 ราย/ปี
3.2 การสัมมนาเชิงวิชาการ ที่นาเสนอเรื่องราวเกีย่ วกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์
3.3 การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพือ่ สร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพและนักสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดองค์
ความรูส้ ู่สาธารณะให้แก่ผู้ทสี่ นใจในหัวข้อต่างๆ
3.4 การจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching), Idea
Pitching, การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech Transfer)
3.5 ตลาดสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยี และสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทาให้
เกิดการขายเพื่อทดสอบตลาดและการซื้อขายจริง
3.6 กิจกรรมหรืออีเวนท์อื่นๆ เช่น ทัวร์สถาปัตยกรรม งานแสดงดนตรีร่วมสมัย การสร้าง
เครือข่ายต่างๆ
4. สรุปและประเมินผลการจัดการจัดงาน
12,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งเสริมอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อสร้างมูลค่าสินค้า Gift & Lifestyle ด้วย
มัลติมีเดีย (Identity and Storytelling for Digital Market)
1. จัดทาและนาเสนอแผนการดาเนินงานภาพรวมของกิจกรรม ประกอบด้วย แผน
ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน และเกณฑ์
การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่เหมาะสม
3. จัดพิธีเปิดตัวกิจกรรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
4. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของวิสากิจในกลุ่มสินค้า Gift & Lifestyle
โดยการใช้วิธี Storytelling ไม่น้อยกว่า 100 ราย/ปี

๒๕๑
หัวข้อ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลา
9. งบประมาณดาเนินการ
10. ผลผลิต (Output)
10.1 กิจกรรมหลักที่ 1
10.2 กิจกรรมหลักที่ 2

10.3 กิจกรรมหลักที่ 3
10.4 กิจกรรมหลักที่ 4
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
11.1 กิจกรรมหลักที่ 1
11.2 กิจกรรมหลักที่ 2
11.3 กิจกรรมหลักที่ 3
11.4 กิจกรรมหลักที่ 4

รายละเอียด
5. คัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 20 ราย/ปี
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่าในกลุม่ สินค้า
Gift & Lifestyle สู่ตลาดดิจิทัล และเผยแพร่เรื่องราวผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 20
ราย/ปี
7. ติดตามและประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
7,500,000 บาท
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
45,000,000 บาท
1. จานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสูก่ ารเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ (Startup) ไม่น้อยกว่า 30 คน/ปี
1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ราย/ปี
2. จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 50 ผลิตภัณฑ์/ปี
1. จานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50 ราย/ปี
1. จานวนวิสาหกิจทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
Gift & Lifestyle สู่ตลาดดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 20 ราย/ปี
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ร้อยละ 5 ของจานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะมีความพร้อมใน
การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
1. ร้อยละ 70 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30
1. ร้อยละ 5 ของจานวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดเกิดการ
เจรจาจับคู่ธุรกิจ
1. ร้อยละ 80 ของจานวนผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ที่ได้รับการเผยแพร่อัตลักษณ์และ
เรื่องราวสู่ตลาดดิจิทัล

แผนงานที่ 3
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบธุรกิจ
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยการความสะดวกในการผลิตและการ
ประกอบธุรกิจ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
214,037,700
214,037,700

๒๓๓
แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการผลิต
และการประกอบธุรกิจ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พืน้ ที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยการความสะดวกในการผลิต และ
การประกอบธุรกิจ
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี
เป้าหมายให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต bio-bases ที่สาคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคง
และปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง
(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมี
เป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง
(๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
(๔) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
การพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่
มีรายได้ของประชาชนเป็นตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนายกระดับ
เศรษฐกิจในระดับฐานรากนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความ
สอดคล้อง และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่
มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ คือ การคมนาคมขนส่ง เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อรายได้และกาไร
ของครัวเรือน หากสามารถลดต้นทุนได้ก็สามารถเพิ่มรายได้ของครัวเรือนอันเป็นเศรษฐกิจฐานราก
ของสังคม ที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในระดับมหภาคและความสุขของชุมชนโดยรวม
จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อาเภอ และในพื้นที่แต่ละอาเภอมีสภาพบริบทของ
ภูมิประเทศ และภูมิสังคม สภาพปัญหา ความต้องการที่มีความแตกต่างกัน แต่ปัญหาหนึ่งที่ยังคง
เป็นสิ่งสาคัญที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การพัฒนาด้านการ
คมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา เมื่อการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมขนส่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบายแล้ว จะส่งผล
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถลดต้นทุนการผลิต และการประกอบการทั้งที่เป็นเงิน
และลดเวลาในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโดยเริ่มต้นจาก
ฐานรากจนขยายไปสู่ระดับมหภาคจนเกิดความยั่งยืนต่อไป
เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตทางด้าน
การเกษตรและการลงทุนในพื้นที่
เส้นทางการคมนาคมขนส่งได้รับการปรับปรุง และพัฒนา จานวน 30 เส้นทาง
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ก่อสร้าง ปรับปรุง เสริมโครงสร้างพื้นฐาน

๒๓๔
หัวข้อ
กิจกรรมย่อยที่ 1

กิจกรรมย่อยที่ 2

กิจกรรมย่อยที่ ๓

กิจกรรมย่อยที่ ๔

กิจกรรมย่อยที่ ๕

กิจกรรมย่อยที่ ๖

กิจกรรมย่อยที่ ๗
กิจกรรมย่อยที่ ๘

กิจกรรมย่อยที่ ๙

รายละเอียด
ปรับปรุงถนนภายในโครงการเกษตรวิชญาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลโป่งแยง อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2,985 เมตร
งบประมาณ ๑๐,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ /สานักงานชลประทานที่ 1
ก่อ สร้า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก สายทางสายบ้า นสัน ป่า ยางเชื่อ มบ้า นสัน ป่า ตึง หมู่ที่ 2
บ้า นสัน ป่า ยาง ตาบลสันป่ายาง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดนก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
งบประมาณ 3,790,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่ก๊า หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 1
ตาบลแม่กา๊ อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 813.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,252 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.30 เมตร
งบประมาณ 1,947,100 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 134-05 สายบ้านไร่ ทุ่งแก (ขี้กระต่าย) จุดบ้านไร่ - แม่ขี้มูก กม.ที่ 7+000 ถึง 8+800ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 5,334,200 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แจ่ม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตาบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวนแก้ว หมู่ที่ 5
ตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพพืน้ ที่
งบประมาณ 2,120,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๓ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า ๒,๕๑๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐-๐.๕ ม. ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
แบบเลขที่ ท. 1-01 สถานที่ถนนสาย บ.ช้างค้า-บ.กลาง ม.๓ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 1,254,700 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหางดง หมู่ที่ 3 ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 2,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอฮอด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหียง หมู่ 2 ตาบลสันติสุข เชื่อมบ้านเหล่าป๋วย
หมู่ 2 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 6 ม. ยาว 640 ม. หนา 0.15
ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.
งบประมาณ 1,950,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอดอยหล่อ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสักซอย 1 เชื่อมต่อคอนกรีตเดิมไปบ้านอ่าย
หมู่ ที่ 5 กว้ า ง 4 เมตร ยาว 2,060 เมตร หนา 0.15 เมตรหรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ย 8,240
ตารางเมตร ไม่มีไ หล่ทาง พร้ อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 5,356,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอไชยปราการ

๒๓๕
หัวข้อ
กิจกรรมย่อยที่ 1๐

กิจกรรมย่อยที่ ๑๑

กิจกรรมย่อยที่ ๑๒

กิจกรรมย่อยที่ 13

กิจกรรมย่อยที่ 14

กิจกรรมย่อยที่ 15

กิจกรรมย่อยที่ 16

กิจกรรมย่อยที่ 17

รายละเอียด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 (ซอยข้างวัดไร่เหนือ) จานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 518 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย
0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหินคลุก
ไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร จานวนพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,632 ตร.ม.
งบประมาณ 2,096,000 บาท
ผู้รับผิดชอบที่ทาการปกครองอาเภอหางดง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตาบลเมืองเล็นบริเวณเส้นทางป่าช้าบ้านเมืองวะ หมู่ที่
4 ตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมต่อ ตาบลหนองแหย่ง อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพพื้นที่
งบประมาณ 790,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านถ้าตับเตาเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ารูตะเคียน หมู่ที่ 13
บ้า นถ้ าตั บ เตากว้า ง 4 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตรหรื อมี พื้น ที่ ไม่ น้อ ยกว่ า
5,120 ตารางเมตร ตาบลศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 3,231,600บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอไชยปราการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 สายทางเข้าพื้นที่การเกษตรเด่นป่าห้า
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,938,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร หนา
0.05 เมตร บริเวณถนนสายหัวเวียง – แม่กอย บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตาบลเวียง อาเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,531,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ซ่อมแซมผิว Overlay Asphalitic concreteและขยายผิว
ไหล่ทาง) สายบ้านบ่อ-บ้านต๋ม หมู่ที่ 1-11 ต.น้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 4,300,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอหางดง
ปรับปรุงผิวจราจร(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 9 ตาบลออนกลาง อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่
1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,525.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 212.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2,445.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร
งบประมาณ 6,997,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ออน
ซ่อมแซมผิวจราจรโดยการ OVER LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชม.ถ.16-003 บ้าน
ดอยแก้ว หมู่ที่ 2 - บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่3 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00
ม. ยาว 2,200 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม.
งบประมาณ 3,557,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอจอมทอง

๒๓๖
หัวข้อ
กิจกรรมย่อยที่ 18

กิจกรรมย่อยที่ 19

กิจกรรมย่อยที่ 20

กิจกรรมย่อยที่ 21

กิจกรรมย่อยที่ 22

กิจกรรมย่อยที่ 23

กิจกรรมย่อยที่ 24

กิจกรรมย่อยที่ 25

รายละเอียด
ปรับปรุงผิวถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หน้าวัดเขื่อนผาก หมู่ที่ 1 ตาบลเขื่อนผาก
ถึง หมู่ที่ 5 บ้านโล๊ะป่าตอง ตาบลน้าแพร่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร,ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00เมตร
ยาว 715 เมตร หนา 0.05 เมตร,ช่วงที่3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800เมตร หนา 0.05
เมตร ถนนความยาวรวม 1,915 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,290 ตารางเมตร
งบประมาณ 3,28,700 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่7,6 ตาบลสันกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เชื่อมถนนเลื่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,240 ตารางเมตร
งบประมาณ 2,600,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
เสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแม่กลาง บ้านหลวง หมู่ที่3 ต.บ้านหลวง ถึงบ้านแม่
กลางป่าปู หมู่ที่ 1 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 0.960 กม. พื้นที่เสริมผิว
5,405 ตร.ม.
งบประมาณ 1,611,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอจอมทอง
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
ยาว ๑,๐๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลตาบลป่าบงกาหนด)
สถานที่ดาเนินการบริเวณม.๔,๕ และ ๖ ต.ป่าบง เชื่อมต่อ ม.๔ บ.ท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี
จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 2,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT ONCRETE) แบบไม่มีไหล่ทาง บ้านไร่บน
หมู่ที่ ๒๓ ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,240 ม.
พื้นที่ดาเนินการไม่ต่ากว่า 11,200 ตร.ม.
งบประมาณ 6,630,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอดอยหล่อ
ก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (กว้าง 5 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.05
เมตร) อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 3,293,000บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ริม
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (กว้าง 5 เมตร ยาว 1,050
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 เมตร) อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 2,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่รมิ
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตาบลมะขุนหวาน – บ้าน
สันห่าว หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
งบประมาณ 2,360,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง

๒๓๗
หัวข้อ
กิจกรรมย่อยที่ 26

รายละเอียด
กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล.จากสีแ่ ยกสวนนายแดง คาภีระ บ้านปง หมู่ที่ 9 เชื่อมถนนลาดยาง
สายคุ้มขุนวางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,425 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตรม.
งบประมาณ 2,883,900 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่วาง
กิจกรรมย่อยที่ 27
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) ขนาดความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว
797.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 4,782.00 ตาราง
เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าวัดสันกลางใต้ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 6 ตาบลสันกลาง อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 2,037,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสันกาแพง
กิจกรรมย่อยที่ 28
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 12 บ้านแปลง 1 หมูท่ ี่ 2 ต.มืดกาอ.ดอยเต่า
จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 9,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอดอยเต่า
กิจกรรมย่อยที่ 29
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 5.006.00 เมตร ยาว 1,180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการรวมไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตาราง
เมตรถนนเชียงใหม่-ลาพูน ซอย 5 จากสี่แยกสถานีตารวจภูธรแม่ปิง หมู่ที่ 3 บ้านเสาหินถึงลา
เหมืองพญาคา หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง ตาบลหนองหอย อาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 30
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ ตาบลเมืองเล็น บริเวณซอยที่ 9 ซอยสวนแก้วหมู่
ที่ 5 ตาบลเมืองเล็น อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่พร้อมลงดินไหล่ทางปรับถมตามสภาพ
พื้นที่
งบประมาณ 2,120,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย
6. หน่วยงานดาเนินงาน
โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
สานักชลประทานที่ 1
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และที่ทาการปกครองอาเภอที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
8. งบประมาณ
214,037,700 บาท
๙. ผลผลิต (output)
ระบบการขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตผลผลิตทางด้านการเกษตร
และการลงทุนในพื้นที่
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว
(Outcome)
ลดอุบัตเิ หตุ อีกทั้งประหยัดงบประมาณในการบารุงรักษาสายทางได้ในระยะยาวและยั่งยืน
พร้อมทั้งขยายตลาดการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

แผนงานที่ 4
สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิต
และการประกอบธุรกิจสูระดับสากล
ลําดับที่
1
2
3
4

5

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
โครงการฮาลาลเพื่อพืชการเกษตร (Halal for Agriculture)
7,200,000
โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑสู
36,750,000
มาตรฐานสากล
โครงการ

โครงการ Unseen Lanna
โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรม
ระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุน
(Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai
Chapter)
โครงการพัฒนาผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
เชียงใหมเขาสูตลาดจีนผานชองทาง Cross Border
E-commerce
รวม

40,000,000
55,500,000

7,788,600
147,238,600

๒๓๘
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน
การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน : ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจระดับสากล
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
ฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture) จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการค้า (ส่งออก-นาเข้า ค้าส่ง- ค้าปลีก) ด้านการลงทุน ด้านคมนาคม ด้านบริการ
สุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรม ด้านหัตถกรรม ด้าน ICT และมีเครือข่าย
ภาครัฐร่วมเอกชนที่เข้มแข็ง รวมถึงภาคการผลิตสินค้า และบริการที่ยังสามารถ
ยกระดับและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าและบริการที่ถูกต้องตาม
หลัก Halal รวมถึงมีภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS ได้นาไปสู่
การลงทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยให้สอดคล้อง
กับความต้องการ และมีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชีย งใหม่ที่ถือว่า
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของจังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้ง
ข้อได้เปรียบด้านศักยภาพการท่องเที่ ยวและเป็นประตูไปสู่จังหวัดอื่นๆ อีกทั้งมี
ผู้ประกอบการผลิตสินค้า และบริการตามหลักฮาลาลจานวนมาก จึงมีความจาเป็น
เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของภาคเหนือ และสนับสนุน
ผู้ผลิตสินค้าฮาลาลเพื่อส่งเสริมและขยายการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้า ฮาลาล และ
พัฒนาระบบการจัดการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ยกระดับและ
พัฒนาระบบการจัดการสินค้าฮาลาล สร้าง Brand สินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทย
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
ทั้งนี้คาว่า Halal หรือ “ฮาลาล” เป็นคาภาษาอาหรับมีความหมายทัว่ ไป
ว่า อนุมัติ เมื่อนามาใช้ใน ทางศาสนา จะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ (เช่น
อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมตั ิให้ทา อนุมัติให้ใช้สอย เป็นต้น) ในขณะที่อาหาร
ฮาลาล ซึ่งเป็นอาหารที่ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลามเป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่สาคัญของไทย ซึ่งมีศักยภาพทางการตลาด
โดยประชากรมุสลิมทั่วโลก จานวน ๑,๘๐๐ ล้านคน หรือ ร้อยละ ๒๕ ของ
ประชากรโลกมีการบริโภคอาหาร
ฮาลาล เป็นมูลค่าปีละประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในขณะที่ประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลได้เพียงปีละ
๒๗๕ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ ๐.๑๘ ของมูลค่าอาหารฮาลาลของโลกเท่านั้น
โดยคาดว่าภายในปี ๒๐๓๐ จะมีจานวนมุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น ๒.๒ พันล้านคน
และคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ ของจานวนประชากรทั้งโลก ซึ่งจากจานวนประชากรชาว
มุสลิมจานวนมหาศาลนี้ทาให้ตลาดสินค้า ฮาลาล ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร
ตั้งแต่ เครื่องสาอาง เครื่องดื่ม ซอสปรุงรส น้าผลไม้ เสื้อผ้า รวมจนถึงภาคบริการ
เช่น ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น

๒๓๙
หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ

6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ 4,933,260 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

รายละเอียด
ขณะที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้กาหนดการบูรณาการยุทธศาสตร์ในระดับ
พื้นที่ โดยนานโยบายเร่งด่วน 16 ข้อ นโยบายสาคัญ 9 ข้อ และยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 มาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งกาหนดให้
อาหารฮาลาลเป็นนโยบายสาคัญลาดับที่ 2 รองจากนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก จึง
เป็นโอกาสที่ในพื้นที่จะเร่งดาเนินโครงการตามนโยบายที่กาหนดไว้
ดั้งนั้น สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
และสานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะได้ดาเนินโครงการ
ฮาลาลเพื่อการเกษตร (Halal for Agriculture) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดในอนาคต รวมถึงผลักดันยุทธศาสตร์ด้านฮาลาลของเชียงใหม่ให้สามารถ
เปิดตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ อันจะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value
Creation) ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
1. เพื่ อ พั ฒ นาส่ งเสริ ม ให้ เ กษตรกรและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ น า
มาตรฐานฮาลาลเป็นส่วนเพิ่มช่องทางการตลาดและผลิตสินค้าการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้า นการผลิตสินค้า เกษตรเพื่อรองรับ อุตสาหกรรม
แปรรูป และผลิตอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่มจานวนของผู้ ประกอบการ
SMEs ให้มีมาตรฐานถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามและได้รับการรับรองจาก
องค์กรศาสนา
3. เพื่อส่งเสริมการเปิดตลาดการบริการฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดที่มี
ศักยภาพ
1. เกษตรกรได้รับความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาล
จานวน 160 ราย/ปี
2. เกิดเครือข่ายการผลิตฮาลาล จานวน 10 เครือข่าย
3. สร้างเกษตรฮาลาลต้นแบบ จานวน 5 ต้นแบบ/ปี
10 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอสารภี เชียงดาว สะเมิง สันป่าตอง ดอยหล่อ แม่
วาง ฝาง แม่แตง พร้าว และดอยสะเก็ด
1 การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาลในการเพิม่ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์การเกษตรและการศึกษาดูงาน
2. การพัฒนาเครือข่าย และสร้างเกษตรฮาลาลต้นแบบ
(10 เครือข่าย และ 5 ต้นแบบ)
3. การบริหารจัดการในการดาเนินกิจกรรม
1. การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาลในการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์การเกษตรและการศึกษาดูงาน
1.1 การจัดอบรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาลในการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
(จานวน 2 วัน เกษตรกร 160 ราย)
1.2 การจัดศึกษาดูงานต้นแบบด้านฮาลาล และการร่วมออกบู้ธในงาน Mihas
2020 มาเลเซีย การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
(5 วัน 4 คืน เกษตรกร 80 คน เจ้าหน้าที่ 14 คน) ดูงาน 6 แห่ง
(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาลจุฬาลงกรณ์ , ครัวการบินไทย , โรงงานแปรรูปสินค้าฮา
ลาล 3 แห่ง , - การผลิตการเกษตรฮาลาล 1 แห่ง)
และการร่วมออกบู้ธภายในงาน MALAYSIA INTERNATIONAL HALAL
SHOWCASE (MIHAS) 2020 จานวน 10 บูธ

๒๔๐
หัวข้อ
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ 1,396,800 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ 869,940 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)

รายละเอียด
2. การพัฒนาเครือข่าย และสร้างเกษตรฮาลาลต้นแบบ
(10 เครือข่าย และ 5 ต้นแบบ)
2.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในพืน้ ที่ จานวน 5 จุดๆ ละ 30 คนๆ ละ 1 วัน / ปี
3. การบริหารจัดการในการดาเนินกิจกรรม
3.1 การติดตามประเมินผลโครงการ

สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
7,200,000 บาท
1. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรพัฒนาการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานฮาลาล
2. เกิดเครือข่ายการผลิตการเกษตรฮาลาลและเกษตรฮาลาลต้นแบบในจังหวัด
เชียงใหม่
๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมของ
จังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน Halal สามารถปรับตัวเตรียม
ความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถรับกับการแข่งขันในเวที GMS-AEC ตลอดจน
เกิดการพัฒนาสินค้า ในด้านรูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของ
ตลาด GMS-AEC อันเป็นการเกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนอย่าง
เป็นรูปธรรมอันจะนาไปสูก่ ารขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และเพิ่มมูลค่า
การค้า การลงทุนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ในอนาคต

๒๕๒
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า
การลงทุนสู่สากล
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ

รายละเอียด
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล
รัฐ บาลมี น โยบายขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งความ
เข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยดาเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น
(Local Economy) ซึ่งเน้นการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ การสร้างความเจริญเติบโตในภูมิภาค
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนในพื้นที่ให้มีการทางานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริม
และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มี
รายได้ น้อยอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได้
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ภายใต้การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น การสร้าง
ผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกที่มีความพร้อมในทุกๆ
ด้าน ด้วยการพัฒนาการฝึกอบรมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มี
ศักยภาพ มีความทันสมัย เท่าทันกับสถานการณ์การค้า การแข่งขัน และสภาวการณ์ของโลก
จึงเป็นกลยุทธ์สาคัญที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และ
เพื่ อเป็ นการเพิ่ มมู ลค่ าการค้ าของจังหวั ดเชี ยงใหม่ การส่งเสริ มการท าตลาดเชิงรุ ก ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ นับเป็นสิ่งสาคัญเช่นกัน
(๑) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
(๒) เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการ
(๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่
(๔) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่
ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ยกระดับสูต่ ลาดโลก
1. มูลค่าการจาหน่ายสินค้า 15 ล้านบาท
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เด่น (Privince Brand (Chiang Mai Brand) / Halal /
Organic/GI) ของจังหวัด ได้รับการพัฒนาความรูด้ ้านการตลาด ไม่นอ้ ยกว่า 100 ราย/ปี
๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๘๐
1. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดในปริมณฑล / จังหวัดในภูมิภาคต่างๆ
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักทีส่ ่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อปรับ/ยกระดับให้มมี าตรฐาน สามารถเข้ารับการรับรอง/ขอใช้
ตราสัญลักษณ์/มาตรฐาน (Privince Brand (Chiang Mai Brand) /Halal/Organic/GI)
ประกอบด้วย
- กิจกรรมอบรมให้ความรูผ้ ู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
- กิจกรรมการสนับสนุนการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI
BRAND)
- การดาเนินการกระบวนการเพื่อให้สินค้าได้รับเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
1,800,000 บาท/ปี

๒๕๓
หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.5 กิจกรรมหลักที่
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กับ
ผู้ประกอบการค้าภายในประเทศ จานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 30 คน จานวน 2 วัน / ปี พร้อม
ให้ความรู้ด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์
7,500,000 บาท / ปี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ โดยการนาผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
นานาชาติในประเทศ จานวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 20 คูหา) /ปี
12,000,000 บาท/ปี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
การบริหารจัดการและติดตามผลการดาเนินงาน
450,000 บาท/ปี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
1,500,000 บาท/ปี
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

๒๕๔
หัวข้อ

6.
7.
8.
๙.

หน่วยงานดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
งบประมาณ
ผลผลิต (output)

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
36,750,000 บาท/ปี
1. ผู้ประกอบการมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
2. ผูผ้ ลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิม่ ช่องทางด้านการตลาดทั้งสินค้าและ
บริการของจังหวัด
3. มาตรฐาน ศักยภาพสินค้าและบริการของจังหวัดและภาพลักษณ์มีการพัฒนาและยกระดับ
เป็นที่รู้จกั กว้างขวางขึน้
1. มูลค่าการค้าสินค้าและบริการของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการสินค้า/บริการ นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ทางการพาณิชย์
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า
การลงทุนสู่สากล
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด

5.2 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ Unseen Lanna 2020
ด้วยนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสาคัญและผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดต่างประเทศก็มีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้จากประเทศไทย ซึ่งจังหวัด
เชียงใหม่ มีศักยภาพในการผลิตสินค้า OTOP และ SMEs ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้กรมการ
พัฒนาชุมชนมีแผนขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งยกระดับ OTOP ระดับ 1-3
ดาว ให้พัฒนาเป็น 4-5 ดาวให้ได้ โดยวางแนวทางสาคัญ 3 ด้านคือ การยกระดับมาตรฐานสินค้าทั้ง
ระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการนาสู่ตลาด ขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวสู่การเป็น Trader เพื่อมุ่งสู่การทาตลาดต่างประเทศ
ดังนั้น พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะได้ จัดงาน “Unseen Lanna 2020ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีเวทีการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าอย่างเต็ม
ศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
OTOP และ SMEs อันจะทาให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่
3) เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสในการจับคูเ่ จรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ของ
จังหวัดเชียงใหม่
1) จานวนผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงและจาหน่าย ไม่น้อยกว่า 500 บูธ /ปี
2) จานวนผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน/ปี
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
1) จัดงาน Unseen Lanna จานวน 1 ครั้ง 5 วัน/ปี
2) ประชาสัมพันธ์การจัด Unseen Lanna
ประชาสัมพันธ์การจัด Unseen Lanna
งบประมาณ 19,000,000 บาท/ 5 ปี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

5.1 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ

จัดงาน Unseen Lanna จานวน 1 ครั้ง 5 วัน
งบประมาณ 21,000,000 บาท/ 5 ปี
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
40,000,000 บาท

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
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หัวข้อ
๙. ผลผลิต (output)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
การจัดงาน Unseen Lanna จานวน 1 ครั้ง 5 วัน / ปี
1) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ร้อยกว่า 30 ล้านบาท/ปี
2) ร้อยละเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวนร้อยละ 5

๒๕๗
แบบ จ.1-1
(Project idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ : ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน
การค้า การลงทุนสู่สากล
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4.1 กิจกรรมหลักที่ 1
4.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดมิเอะ
ประเทศญี่ปุ่น (Mie-Thailand Innovation Center : Chiang Mai Chapter)
ปัจจุบันพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ
ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรแปร
รูปที่ส่าคัญของประเทศแต่สินค้าเกษตรที่มีปริมาณมากเกินไปส่งผลให้ผลผลิตมีราคาตกต่่า
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่าให้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ต่่าตามไปด้วย
เกษตรกรจึงพยายามมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรซึ่งการพัฒนาความรู้ และ
แนวทางการผลิตของเกษตรกรด้วยการน่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็น
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสู่ระดับสากลโดยการการเชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตร
เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอาหารไปจนถึง
ผู้ประกอบการด้านหัตถอุตสาหกรรม การยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมตามกระแส
ผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลด้านสุขภาพ ขยายตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในประเทศและในตลาดโลกที่มีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการกลางทางสามารถผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมไป
ถึงการเชื่อมโยงกับประเทศคู่ค้าส่าคัญอย่างประเทศญี่ปุ่นอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของตลาดอาเซียนและในตลาดโลกได้
ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จึงได้ให้ความส่าคัญในการพัฒนาจัดท่าโครงการ “พัฒนาความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น”
ซึ่งเป็นการพัฒนาตั้งแต่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป หัตถอุตสาหกรรม ไปจนถึงการ
เชื่อโยงเครือข่ายการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อหาช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดเป็นการ
เพิ่มราคาสินค้าเกษตรและสัดส่วน ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภาคเหนือ
และของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง
1. เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่า เพิ่ มให้ กับ ผลิต ภั ณฑ์ อ าหารและเกษตรแปรรู ป ที่ส อดคล้ องกั บความ
ต้องการของตลาด
2. เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
1. จ่านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการถนอมสินค้าเกษตรและอาหาร ไม่น้อยกว่า 30 คน/ปี
1. จ่านวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส่าหรับผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 20
กิจการ/ปี

๒๕๘
หัวข้อ
4.3 กิจกรรมหลักที่ 3
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
1. จ่านวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50
กิจการ/ปี
จังหวัดเชียงใหม่
ยกระดับความเป็นผู้นาทางด้านการถนอมสินค้าเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยี
พลาสมา (Plasma Technology for Agricultural and Food Product)
1. ประชุมระดมสมองและพัฒนาแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการถนอม
สิน ค้ า เกษตรและอาหาร ผ่า นตั ว แทนนั ก วิจั ย ภาคเอกชน ภาคการผลิ ต หรื อ ภาค
การเกษตร จากทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดมิเอะ
2. วางแผนการด่าเนินกิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จ่านวน 30
คน/ปี
4. จัดฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการถนอมสินค้าเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยี
พลาสมาให้กับผู้ประกอบการทั้ง 30 คน/ปี
5. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการทดลองใช้เทคโนโลยีพลาสมาในสินค้า
ต้นแบบ (model) ให้กับผู้ประกอบการทั้ง 30 คน/ปี
6. ฝึกการจัดท่าแผนการตลาดและแนวทางการขอทุนสนับสนุน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก
จังหวัดเชียงใหม่ และจากจังหวัดมิเอะ ให้กับผู้ประกอบการ 30 คน/ปี
7. ติดตามผล สรุปผลการด่าเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์
18,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ผู้นาอุตสาหกรรมอาหารสาหรับผูส้ ูงอายุ(Chiang Mai Food for Aging Hub)
1. จัดสัมมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร จ่านวน 20
กิจการ/ปี
2. ส่ารวจและจัดท่าข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรม และความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารส่าหรับ
ผู้สูงอายุ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
3. จัดท่าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวิสาหกิจที่ผา่ นการคัดเลือก พร้อม
จัดท่าข้อมูลด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ใช้ในการแปรรูปสินค้า ความเป็นไปได้ในการผลิต
ระดับอุตสาหกรรม และแผนการตลาด โดยเน้นผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล (personalized
people)
4. ให้ค่าปรึกษาแนะน่าเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ พร้อมจัดท่าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
5. ทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อน่าไปทดสอบตลาด
6. จัดท่าข้อมูลสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์
7. ส่งเสริมการจ่าหน่ายสินค้าในประเทศ และเพิ่มช่องทางการจ่าหน่ายไปยังตลาด
กลุ่มเป้าหมาย (Niche Market) เพื่อสร้างการรับรูผ้ ลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้น่าอุตสาหกรรมอาหารผู้สูงอายุ
8. ติดตามผล สรุปผลการด่าเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์

๒๕๙
หัวข้อ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลา
9. งบประมาณดาเนินการ
10. ผลผลิต (Output)
10.1 กิจกรรมหลักที่ 1
10.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
22,500,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขยายโอกาสทางการตลาดและความร่วมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการค้า
การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น (Mie-Thai Innovation Carnival 2020 2022)
1. จัดประชุมระดมสมองเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม Mie - Thai Innovation Carnival
2020 - 2022
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปหรือ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกีย่ วเนื่อง
3. สัมมนาชี้แจงกิจกรรมและคัดเลือกวิสาหกิจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จ่านวน 50 กิจการ/ปี
4. จัดฝึกอบรมด้านการสร้างแนวทางทางการตลาดและเครือข่ายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
และการค้า การลงทุน ร่วมกับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เชีย่ วชาญทั้งจากจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดมิเอะ
5. จัดงาน Mie-Thai Innovation Carnival 2020 โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้
- การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching & Pitching)
- การออกบูธสินค้าของผู้ประกอบการ
- Technology & Innovation Show
- Ecosystem ส่าหรับ SMEs
โดยมีวสิ าหกิจที่เข้าร่วมโครงการ จ่านวน 50 กิจการ/ปี และวิสาหกิจที่มีศักยภาพจาก
จังหวัดมิเอะ ประเทศญีปุ่น จ่านวน 20 กิจการ/ปี เข้าร่วมงาน
6. ติดตามผล สรุปผลการด่าเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์
15,000,000 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
1. ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
55,500,000 บาท
1. จ่ า นวนผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งทั ก ษะด้ า นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการถนอมสินค้าเกษตรและอาหาร ไม่น้อยกว่า 30 คน/ปี
1. จ่านวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส่าหรับผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 20
กิจการ/ปี
2. จ่านวนผลิตภัณฑ์อาหารส่าหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 20 ผลิตภัณฑ์/ปี

๒๖๐
หัวข้อ
10.3 กิจกรรมหลักที่ 3
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
11.1 กิจกรรมหลักที่ 1
11.2 กิจกรรมหลักที่ 2
11.3 กิจกรรมหลักที่ 3

รายละเอียด
1. จ่านวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 50
กิจการ/ปี
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ร้อยละ 80 ของจ่านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
สามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในการด่าเนินธุรกิจ
1. ร้อยละ 70 ของจ่านวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาได้ผลิตภัณฑ์อาหารส่าหรับผู้สูงอายุที่มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
1. ร้อยละ 10 ของจ่านวนวิสาหกิจที่ได้รับการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดเกิด
การเจรจาจับคู่ธุรกิจ

๒๖๑

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
แผนงาน ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่เข้าสู่ตลาดจีนผ่าน
ช่องทาง Cross Border E-commerce
2. ความสาคัญของโครงการ
การค้ า บนระบบออนไลน์ ก ลายเป็ น พรมแดนใหม่ ท างการค้ า ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ กั บ
หลักการและเหตุผล
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงพื้นที่ตลาดที่ติดต่อตรงไปสู่ผู้บริโภค
ปลายทางได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการค้าแบบ B2C หรือ C2C อันเป็นช่องทางที่มีต้นทุนที่
ต่่ากว่าช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม พรมแดนใหม่ทางการค้าผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวไม่
เพียงแต่ท่าให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเพิ่มช่องทางการกระจาย
สินค้าส่าหรับตลาดในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ
อาทิเช่นตลาดประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นโอกาสส่าหรับสินค้าคุณภาพจาก
ประเทศไทยด้วยเหตุผลส่าคัญสองประการ คือ ประการที่หนึ่งจีนได้ประกาศให้ Cross
Border E-commerce หรือ CBEC เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการส่งออก
และน่าเข้าสินค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จึงท่าให้สินค้า
กลุ่ มอุ ปโภคบริโ ภคสามารถรุ ก เข้ าสู่ ตลาดจี นผ่ า นช่ องทางดังกล่ าวได้ง่ายขึ้น ภายใต้ ก ฏ
ระเบียบที่ผ่อนคลายกว่าช่องทางการน่าเข้าปกติ และได้ก่าหนดให้เส้นทาง R3A เป็นด่าน
เฉพาะส่าหรับการนเข้าสินค้าผ่านแนวทาง CBEC จึงท่าให้สินค้าไทยเข้าสู่จีนได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายผ่านช่องทางนี้ ด้วยกฎระเบียบที่ผ่อนคลายกว่าการน่าเข้าแบบปกติ ประการ
ที่สองจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางส่าคัญของนักท่องเที่ยวจีน ท่าให้
สิ น ค้ า จ่ า นวนมากที่ จ่ า หน่ า ยในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และเป็ น ที่ ต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวจีน โดยมีเชียงใหม่เปรียบเสมือนโชว์รูมแสดงสินค้า
อย่างไรก็ ดีการเข้ าสู่ต ลาดประเทศจี นของผู้ป ระกอบการไทย จ่ าเป็ นต้อ งทราบถึ ง
1) ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดจีน ด้วยการวิจัยตลาด 2) ช่องทางออนไลน์ที่สามารถใช้
ตามกฎระเบียบ CEBC และ 3) แนวทางการท่าการตลาดออนไลน์บนระบบ E-commerce
จีน ดังนั้นการวางแผนพัฒนายกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับโอกาสดังกล่าวจึง
เป็นพันธกิจส่าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่ ตามแนวทางประชารัฐ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑ พัฒนาและยกระดับบุคลากรเพื่อน่าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดปลายทาง (Marketing
4.0)
๓.๒ พัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีความเข้าใจในวิธีการค้าผ่านช่องทาง E-Commerce
จีน การเตรียมความพร้อมของธุรกิจส่าหรับการค้าผ่านช่องทางออนไลน์จีนบนระบบนิเวศ
แบบ O2O (Offline to Online) ตลอดจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบเรื่อง Cross Border E-Commerce (Information Flow/Financial
Flow/Physical Flow)
๓.๓ พัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ แนวทางการท่าการตลาดบนช่องทางออนไลน์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น 1) Influencer 2) Social Network 3) Online Live เป็นต้น
๓.๔ เพื่อจัดท่าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว น่ามาจัดท่าข้อมูลภาษาจีนและ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวจีนในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

๒๖๒
หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมย่อยที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2 กิจกรรมย่อยที่ 2

งบประมาณ

รายละเอียด
4.๑ จ่านวนผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รบั การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
โครงการ CBEC สู่ตลาดจีนจ่านวน 200 คน /ปี
4.๒ จ่านวนสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ผา่ นการคัดเลือกเพื่อมา
จัดท่าเนื้อหาส่งเสริมการขายภาษาจีนจ่านวน 100 รายการ/ปี (จาก 100 SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน)
4.๓ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และแสดงสินค้าที่ผา่ นการคัดเลือกในโครงการจ่านวน
2 ครั้ง/ปี
1. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดในปริมณฑล / จังหวัดในภูมิภาคต่างๆ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เชียงใหม่เข้าสูต่ ลาดจีนผ่าน CBEC
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จ่านวน ๔ ครั้งๆละ ๕๐ คน แต่ละครั้งใช้
เวลา ๒ วัน / ปี
a.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (Marketing 4.0) แนว
ทางการค้นหาความต้องการของลูกค้าในตลาดประเทศจีน และแนวทางการวิจัยตลาดด้วย
การท่า Focus Group รวมถึงวิธีการตั้งราคาและแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดประเทศจีน
b.การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดออนไลน์ประเทศจีน ได้แก่ การพัฒนาผลิต เช่น การ
ใช้ช่องทางการขายออนไลน์ การจดเครื่องหมายการค้า และกฎระเบียบ CBEC
(Information Flow) การบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบ B2C และ C2C (Physical Flow)
ช่องทางการช่าระเงินข้ามแดน (Financial Flow)
c.วิธีการท่าการตลาดออนไลน์ ผ่าน Social Media, Influencer
และอื่นๆ
D.กิจกรรมการเขียนข้อสรุปแผนการตลาดออนไลน์เบื้องต้นของแต่ละผลิตภัณฑ์
2,745,600 บาท
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์น่าไปจัดท่าเนื้อหา
ประชาสัมพันธ์ “การสร้างพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แพลทฟอร์ม (ร้านค้าประชารัฐ O2O)
a. น่าแผนการตลาดออนไลน์ในกิจกรรมฝึกอบรมที่ ๘.๑ และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมาใช้ เพื่อการวิจัยตลาดกับกลุม่ เป้าหมาย (ลูกค้าจีน) และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อท่าการวิพากษ์ ด้วยวิธีจดั กิจกรรม Focus Group
ในรายการสินค้าจ่านวน ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์
b. จัดท่าข้อเสนอแนะแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และระบุช่องทางที่เหมาะสมของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ (ระบุความพร้อมเพื่อการจัดจ่าหน่ายในช่องทางภายประเทศ หรือต่างประเทศ)
c. ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจ่านวน ๑๐๐ ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
จัดท่าวารสารประชาสัมพันธ์สินค้าเป็นภาษาจีน
1,743,000 บาท

๒๖๓
หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.
7.
8.
๙.

รายละเอียด

ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.3 กิจกรรมย่อยที่ 3
จัดท่าสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าพร้อมเนื้อหาภาษาจีนในรูปแบบวารสารประชาสัมพันธ์สินค้า
จ่านวน ๕,๐๐๐ เล่ม/ปี
a. การจัดท่าเนื้อหาข้อมูลสินค้าเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
b. การจัดท่าช่องทางออนไลน์สา่ หรับการติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผูข้ าย การตั้งราคา
ระบบโลจิสติกส์และวิธีการช่าระเงิน
c. จัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์จ่านวน ๕,๐๐๐ เล่ม/ปี
งบประมาณ
1,800,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.4 กิจกรรมย่อยที่ 4
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าทีผ่ ่านการคัดเลือกในโครงการจ่านวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดท่าบู๊ธออกร้านแนะน่าผลิตภัณฑ์ ณ. ศูนย์การค้า MAYA ในช่วงกรกฎาคม/
สิงหาคม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน / ปี
ครั้งที่ ๒ จัดท่าบู๊ธออกร้านแนะน่าผลิตภัณฑ์และ Business Matchingในช่วงงาน Lanna
Expo/งานแสดงสินค้านานาชาติ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน / ปี
งบประมาณ
1,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานดาเนินงาน
ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
งบประมาณ
7,788,600 บาท
ผลผลิต (output)
(๑) ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้าใจแนวทาง วิธีการวางแผนการ
พัฒนา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับช่องทางออนไลน์และตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดปลายทางประเทศจีนในรูปแบบ
Cross Border E-Commerce

๒๖๔
หัวข้อ
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
(๒) ผู้ประกอบการใหม่ เข้าใจในวิธีการท่าการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน
1. มูลค่าการค้าสินค้าและบริการของจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ผู้ประกอบการสินค้า/บริการ น่าความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ทางการพาณิชย์

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ของโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ
คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

แผนงานที่ 1
พัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศ
ดานการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
89,8400,000
89,840,000
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(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ ( Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภา คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงาน : ที่ 1 พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ความสาคัญของ
จากปัญหาระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านที่ต่ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการ
โครงการ หลักการและ พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมฐานความรู้ การศึกษาและการเรียนรู้ข องคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ
เหตุผล
และผลิตภาพ การผลิตแรงงานต่่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ยังมี พฤติกรรมและปัจจัย
แวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท่าลายสุขภาพ ปัจจัยหลายส่วนดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาคนไทยก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานมากนานกว่า 20 ปี ต่่าแน่งการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Positioning) ก่าหนดให้จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ การศึกษา และ นโยบายการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) สอดรับกับแผนพัฒนาของประเทศในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 เป็นการพัฒนาเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคตโดยค่านึงถึง
คุณภาพในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเกษตร คุณภาพชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย
เศรษฐกิจและสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้ เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย คุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรม เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาถือเป็นกลไกส่าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ในทุกระดับ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด จัดท่าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาที่มีความจ่าเป็นในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ
โครงการ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จ่าเป็นในการประกอบ
อาชีพแขนงต่างๆก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ (Big Data) ให้มีข้อมูล
สารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาประชาชนโดยใช้กรอบแนวคิดแบบสตีม (STEAM) สร้างนวัตกรรมล้านนาเพื่อ
รองรับการเป็น Smart City
5. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่สู่การจัดการศึกษาท่ามกลาง
สังคมผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
6. เพื่อพั ฒนาคุณลั กษณะของผู้เ รียนในระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐาน ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นพลเมืองที่ดีใน Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
4. ตัวชี้วัดและค่า
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาที่มีความจ่าเป็นในการสื่อสาร
เป้าหมาย
และการประกอบอาชีพ มีทักษะการใช้ภาษาที่ดีขึ้น
2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน
ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
3. จังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานข้อมูลทางการศึกษา (Big Data)
4. สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมเพื่อสร้างนวัตกรรมล้านนา ที่มุ่งสร้างนวัตกรรม
เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ากว่า 6 ชุดกิจกรรม และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนา
วิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสร้างนวัตกรรมล้านนา ไม่น้อยกว่า 200
คน
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5. ได้รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่สู่การจัดการศึกษา
ท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
6. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่าน Active
Learning เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่
พื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมที่สาคัญ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการประกอบอาชีพ
(จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาทีม่ ีความจ่าเป็นในรูปแบบของกิจกรรม
Let Language Leads Your Life , English for fun ตลาดหรรษา , Be a Cultural Ambassador
through English Communication , Inspiration in English for Fun Camp , No Boundaries
for Speaking English & Chinese , English for Airframe)
งบประมาณ
4,500,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , อาชีวศึกษา , กศน. , สถาบันอุดมศึกษา
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การพัฒนาความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ก่อนสู่ตลาดแรงงานในประเทศและกลุ่มประเทศ
อาเซียน
(ด่าเนินการวางแผนระบบการแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดับจังหวัดและส่งเสริมพัฒนา 108
อาชีพ และจัดสอบวัดระดับฝีมือแรงงานให้แก่ผู้เรียนก่อนสู่ตลาดแรงงาน)
งบประมาณ
8,340,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , อาชีวศึกษา , กศน. , สถาบันอุดมศึกษา ,
แรงงานจังหวัด
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (Big Data)
(ด่าเนินการจัดท่าระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ Big Data)
งบประมาณ
18,000,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , อาชีวศึกษา , กศน. , สถาบันอุดมศึกษา
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
การพัฒนาครูและนักเรียนด้วยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสร้างนวัตกรรมล้านนา (Teacher and
Student development by STEAM Framework for the Creation of Lanna
Innovation)
(ด่าเนินการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูด้ ้วยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสร้างนวัตกรรม
ล้านนา คัดเลือกครูแกนน่าในเขตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยกรอบแนวคิด
แบบสตีม สร้างระบบติดตามการน่าความรู้และวิธีปฏิบตั ิตามกิจกรรมการเรียนรู้แบบศึกษาที่สะท้อน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกรอบแนวคิด
แบบสตีมเพื่อสร้างนวัตกรรมล้านนา)
งบประมาณ
14,500,000 บาท/5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -โรงเรียนทีส่ ังกัดส่านักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5
การบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่สู่การจัดการศึกษา
ท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
(ด่าเนินการ สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่สู่การจัด
การศึกษาท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนา
Application ส่าหรับเยาวชน ประชาชน ในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ส่าหรับผู้สูงอายุ
ชาวไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลการพัฒนา)
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งบประมาณ
18,000,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน คุณภาพชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ของจังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรียนที่สังกัดส่านักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยงานองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
- ที่ว่าการอ่าเภอทุกอ่าเภอในจังหวัดเชียงใหม่
- สาธารณสุขอ่าเภอทุกอ่าเภอในจังหวัดเชียงใหม่
6.5 กิจกรรมหลักที่ 6
การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานผ่าน Active Learning เพื่อเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็น
Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่
(ด่าเนินการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนที่จะเป็นพลเมือง Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ และ
สมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่าน Active Learning เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็น Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างรูปแบบในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครู บุคลากรทางการศึกษาใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่าน Active Learning และขยายผล)
งบประมาณ
26,500,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานดาเนินงาน ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
89,840,000 บาท
10. ผลผลิต (output)
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาที่มีความจ่าเป็นในการสื่อสารและการประกอบ
อาชีพ มีทักษะการใช้ภาษาที่ดีขึ้น
2. นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงานในประเทศและ
กลุ่มประเทศอาเซียน
3. จังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานข้อมูลทางการศึกษา (Big Data)
4. สามารถสร้ า งกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสตี ม เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมล้ า นนา ที่ มุ่ ง สร้ า ง
นวัตกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และครูในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกรอบแนวคิดแบบสตีมเพื่อสร้างนวัตกรรมล้านนา
5. ได้รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่สู่การจัดการศึกษา
ท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุชาวไทยและต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
6. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่าน Active
Learning เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีทักษะที่จ่าเป็นในการประกอบอาชีพ และมีพร้อม
(Outcome)
ด้านทักษะและคุณลักษณะรองรับการเป็น Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานที่ 2
สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีศักยภาพ
รวมกับเครือขายดานวัฒนธรรมทุกระดับ

- ไมมี -

แผนงานที่ 3
สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการสงเสริมการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมใชในการ
ดําเนินชีวิต
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
3,309,000
3,309,000

๒๖๘

แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงาน ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมการนาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม
ร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ศาสนา
การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี”
การดาเนินชีวิต
สภาพปัญหา/ความต้องการ : สถานการณ์และสภาพปัญหาทางสังคมของจังหวัดเชียงใหม่
ใน ปั จ จุบั น เป็ น ที่ป ระจั ก ษ์โ ดยทั่ วกั น แล้ ว ว่ า การมุ่ งพั ฒ นาทางด้า นเศรษฐกิ จ เพี ยงอย่า งเดี ย ว
ได้ส่งผลให้เกิดความเจริญ ทางด้านวัตถุเป็นอย่างมากและทาให้ขาดความสมดุลกับ การพัฒนา
ทางด้านจิตใจของคนให้เป็นผู้ทมี่ ีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของคนเป็นจานวนมาก ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นที่มาของปัญหาสังคมซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามลาดับ การจะแก้ไขปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้บรรลุผลสาเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรหรือ
เครือข่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวเชียงใหม่นับถือ
มากที่สุด โดยมีวัดและสานักสงฆ์ จานวน ๑,๓๗๐ แห่ง และมีพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นบุคลากรใน
การเผยแผ่หลักคุณธรรมจริยธรรม จานวน ๑๑,๙๖๘ รูป ซึ่งจะทาให้การเผยแผ่หลักคุณธรรม
จริยธรรมและการสร้างค่านิยมที่ดีในการดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
นอกจากจะช่วยยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้นแล้วยังช่วยลดปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นด้วย
ความเร่งด่วน : หากมีการส่งเสริมการนาเอาหลัก คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ย่อมทาให้ปัญหาทางสังคมลดลงได้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการนา
หลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิตขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเกื้อกูลกันในสังคมซึ่งจะ
ช่วยให้สังคมมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นาหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิต
๓.๒ เพื่ อสร้ า งความเข้ มแข็ งให้ ส ถาบั น พระพุ ทธศาสนาซึ่งเป็น สถาบั น หลั ก ในการส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนนาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๑.พระภิกษุซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัดได้อย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. ผู้นาชุมชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
สามารถนาหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
จังหวัดเชียงใหม่
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักทีส่ ่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุในการบริหารจัดการวัด
งบประมาณ : 1,149,๐๐๐ บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๕. พื้นที่เป้าหมาย
๖. กิจกรรมหลัก
๖.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

๒๖๙
หัวข้อ
๖.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒

รายละเอียด

กิจกรรม : การฝึกอบรมผู้นาชุมชนเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน
งบประมาณ : 2,160,๐๐๐ บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะสงฆ์จงั หวัดเชียงใหม่
๗. หน่วยดาเนินงานหลัก
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๘. ระยะเวลาในการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
๙. งบประมาณ
3,309,000 บาท
๑๐. ผลผลิต (output)
ผลผลิต :
๑. สถาบันพระพุทธศาสนามีความเข้มแข็ง
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถนาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลลัพธ์ : คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
(Outcome)

แผนงานที่ 4
เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการเชียงใหมสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
24,709,300
24,709,300

๒๗๐
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม
แผนงาน : ที่ 4 เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการเชียงใหม่สู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ที่มา :
๑. ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2540 ข้อที่ 5 ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแล สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ต้องมีหลักประกัน เข้าถึงหลักประกัน และบริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรโดยเท่า
เทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
๒. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) พระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ซึ่งเน้น 4 เรื่อง คือ ส่งเสริม คุ้มครอง และสนับสนุนผู้สูงอายุ
๓. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่ อมล้้าในสังคม ให้เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของรัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุ กคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
การส่งเสริมรูปแบบการด้าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพเพื่อน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
สรุปสาระสาคัญ
จังหวัดเชียงใหม่ มีจ้านวนประชากรผู้สูงอายุเป็นจ้านวนมาก ทั้งผู้สูงอายุที่เป็นชาวเชียงใหม่
เอง ผู้สูงอายุจากต่างถิ่นที่เลือกที่มาใช้ชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สูงอายุจากต่างประเทศที่เลือก
จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พักช่วงเกษียณอายุ จากข้อมูลพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มี ผู้สูงอายุ จ้านวน
๓๐๐,๐๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗ ของประชากรทั้งหมด (๑,๗๔๖,๘๔๐ คน) คาดว่าในอีก ๕
ข้างหน้าผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด นอกจากผู้สูงอายุ
ตามทะเบียนราษฎรแล้ว ยังมีผู้สูงอายุจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ เข้ามาอยู่ในพื้นที่จ้านวนมาก
ข้อมูลของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีผู้สูงอายุชาวต่างชาติจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สหรัฐอเมริกา
และยุโรปหลายประเทศ เข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 5,200 คน โดยในกลุ่มนี้มีผู้สูงอายุ
ที่เข้ามาพักแบบระยะยาวเป็นจ้านวนมากที่สุด
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ น้ามาซึ่งปัญหาและความท้าทายหลายประการแก่สังคมเมืองเชียงใหม่
ไม่ว่าจะเป็น จ้านวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลโดยครอบครัว ชุมชน และสังคมเพิ่มขึ้น
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีผู้ดูแลมีมากขึ้น ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุ
ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคม ชุมชนขาดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
ความเป็นอยู่และการด้ารงชีวิตส้าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ประกอบกับองค์ประกอบทางสังคมอื่น ๆ ที่
ส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้วัยแรงงานเข้า มา
ท้างานในเมือง และท้าให้ผู้สูงอายุในชนบทไม่มีผู้ดูแล โรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการใช้ชีวิตสมัยใหม่
(มะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง) ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอัน
ส่งผลต่อความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ และความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว ที่ท้า
ให้ความส้าคัญและบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมลดลง เป็นต้น
จากประเด็นดังกล่าว ผู้สูงอายุและผู้ที่ก้าลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุควรได้รับการดูแล ให้ความรู้
และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่าง
มีคุณภาพ สถาบันครอบครัว ชุมชม และเครือข่ายผู้ท้างานด้านผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติใน

๒๗๑
หัวข้อ

รายละเอียด
พื้นที่ถือว่ามีความส้าคั ญอย่างยิ่งต่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุ เนื่องจากมีบทบาทส้าคัญในการดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นกลไกส้าคัญในการลดปัญหาสังคมอันเกิดจากผู้สูงอายุ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นก้าลังส้าคัญในการเรียกร้องและพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกในการด้ารงชีวิต
ส้าหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น ครอบครัว ชุมชน และสังคมต้องมีความตระหนักถึงความส้าคัญของการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุ ณภาพ จังหวัด
เชี ย งใหม่ มี ส ภาพความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จอย่ า งรวดเร็ ว ส่งผลให้ รูป แบบของสถาบั น
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ครอบครัวมีขนาดเล็กลง มีความดิ้นรนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
และมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ชุมชนมีความห่างเหิน และมีปฏิสัมพันธ์กันน้อ ยลง ดังจะ
เห็นได้จากจ้านวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวขาดผู้ดูแลมีสูงขึ้น จ้านวนผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูลูกหลานมี
เพิ่มขึ้น และผู้สูงอายุในความดูแลของรัฐมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายผู้ดูแ ล
ผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความตระหนัก มีศักยภาพและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้จะลดลง และท้าให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น และท้าให้จังหวั ดเชียงใหม่ สามารถเข้าสู่
สังคมสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ
ความเร่งด่วน : จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสังคมสูงอายุและเป็นพื้นที่เป้าหมายของประเทศพัฒนา
แล้ว โดยก้าหนดให้เป็นบ้ านหลังที่ 2 ของสังคมผู้สู งอายุหลายประเทศ ผู้สูงอายุเป็น กลุ่มคนที่
ต้องการการดูแลที่ ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นทางจังหวัดต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ที่จะน้าไปสู่ต้นแบบของการมีคุณภาพชีวิตที่ในช่วงวัยดังกล่าวนอกเหนือไปจาก
การพัฒนาด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ โดยผู้สูงอายุสนใจมากที่สุดคือ เรื่องความปลอดภัยด้าน
สุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ เมื่อพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วรู้สึกปลอดภัยต่อ
สุขภาพ จึงต้องมีการส่งเสริม การบริการสุขภาพผู้ สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทั้งผู้สูงอายุในจังหวัด
เชียงใหม่ และการรองรับนักท่องเที่ยวจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสและภัยคุมคามต่อสังคม ผู้สูงอายุ โดยเชียงใหม่จะมีโอกาสในการให้บริการด้านสุขภาพ
และการพักผ่อนระยะยาวของ นักท่องเที่ยวสูงอายุให้มีความรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพ เมื่อได้
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นจุดขายการ
ท่องเที่ยวแบบ Long Stay ที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและครอบครัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและความตระหนักในการเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุ
3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูส้ ูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. เพื่อส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและวิสาหกิจชุมชนยกระดับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมส้าหรับผูส้ ูงอายุ
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อผูส้ ูงอายุให้มีความยั่งยืนและได้รับมาตรฐาน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. จ้านวนผูส้ ูงอายุที่ได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. จ้านวนครอบครัวทีม่ ีผสู้ ูงอายุได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3. จ้านวนเครือข่ายผูส้ ูงอายุและชุมชนที่มีความตระหนักในการดูแลและการเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ
4. จ้านวนผู้ที่ก้าลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 40-๕๕ ปี ได้รับการพัฒนา
5. จ้านวนธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น
4. พื้นที่เป้าหมาย
25 อ้าเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5. กิจกรรมหลัก
ระบุแนวทางและวิธีการด้าเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักทีส่ ่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอายุ
งบประมาณ
11,019,300 บาท /5 ปี
หน่วยด้าเนินการ
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
พัฒนาธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ และตลาดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อผู้สูงอายุ
งบประมาณ
4,๒๐๐,๐๐๐ บาท /5 ปี
หน่วยด้าเนินงาน
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

๒๗๒
หัวข้อ
5.3 กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ
หน่วยด้าเนินการ
6. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
พัฒนาแรงงานสูงวัยเชียงใหม่ พัฒนาก้าวไกล สู่ความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน
9,490,000 บาท /5 ปี
ส้านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
8. งบประมาณ
24,709,300 บาท
๙. ผลผลิต (output)
1. จ้านวนผูส้ ูงอายุได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. จ้านวนผู้ที่ก้าลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา
3. จ้านวนครอบครัวที่ได้มีส่วนร่วมโครงการ
4. จ้านวนชุมชนที่ความตะหนักในการดูแลและการเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ
5. จ้านวนธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูส้ ูงอายุสามารถชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(Outcome)
2. สังคมเกิดความตระหนัก และร่วมกันสร้างสังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุและทุกคนในสังคม
3. ชุมชนเข้มแข็ง เกิดธุรกิจเพื่อผูส้ ูงอายุที่มีคุณภาพ

แผนงานที่ 5
พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงวัย
และความหลากหลายของประชากร
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการสรางเสริมสุขภาวะและแกไขปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการในกลุมประชากรจังหวัดเชียงใหม
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
6,020,000
6,020,000

๒๗๓
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม
แผนงาน ที่ 5 พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย

สร้างเสริมสุขภาวะและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มประชากร จังหวัดเชียงใหม่
ปัญหาโรคเรื่อรังหรือโรคจากพฤติกรรม เดิมมี อุบัติการณ์เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และ
ในกลุ่มประชากรวัยทางาน แต่ในปัจจุบัน โรคจากพฤติกรรมเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรที่อายุตั้ งแต่เยาว์วัย คือ
ช่วงอายุ 6 - 14 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโภชนาการเกินหรืออ้วน ขณะที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO
ได้ประกาศให้ผู้ที่มีสภาวะร่างกายที่มีไขมันสะสมมากเกินไปหรือคนอ้วน จัดเป็นกลุ่ม “โรคอ้วน” โรคอ้วน
กาลังเป็นปัญหา ณ ประเทศต่างๆทั่วโลก ในปี 2550 องค์การอนามัยโลกรายงานถึงเด็กก่อนวัยเรียนจานวน
22 ล้านคนทั่วโลกมีภาวะโภชนาการเกิน และมากกว่าร้อยละ 75 ขณะที่รายงานโรคอ้วนในเด็กประเทศ
อังกฤษพบว่าเด็กวัยเรียน อายุ 6 - 14 ปี ใน 10 ปี ที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้นเด็กชาย ร้อยละ 10.9 เป็น
ร้อยละ 18.0 และเด็กผู้หญิง เพิ่มจากร้อยละ 12.0 เป็นร้อยละ 18.1 ซึ่งการเกิดโรคอ้วนส่งผลต่อโรคเรื่อรัง
ต่าง ๆ ตามมา ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน กรณีการ
เกิดโรคอ้วนตั้งแต่วัย เยาว์ ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจของจังหวัด ประเทศ คือ ขาดแรงงานคุณภาพ รายได้
ประชากรของชาติสูญเสียไปค่ารักษาพยาบาล เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูง อายุ เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาเพิ่มขึ้น อาทิ
โรคข้อและเข่าเสื่อม โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต และโรคเรื่อรัง ต่าง ๆ เป็นต้น
จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานการณ์เด็กวัยเรียน อายุ 6 - 14 ปี ในปีงบประมาณ 2560 – 2561
มีแนวโน้ม ภาวะเริ่ม อ้ว นและอ้ วนเพิ่ มขึ้น คื อจ านวน 9,027 คน (ร้อ ยละ 11.99) และ 11,189 คน
(ร้อยละ 13.46 ) ตามลาดับ และเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (เกิดจาก
พฤติกรรม) ปี 2560 - 2561 จานวน 307 และ 244 คน ตามลาดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์
2561) จากการด าเนิ น งานของส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า การแก้ ไ ขปั ญ หาควร
ดาเนินงานใน ๓ ระดับ คือระดับบุคคล (ป่วยเป็นโรคแล้ว) ระดับพื้นที่ หรือกลุ่มประชากร(โรงเรียน) และ
ระดับจังหวัด ซึ่งการจัดทาแผนงานโครงการนี้ เพื่อนาผลการพัฒนาไปสู่การผลักดันนโยบายสาธารณะระดับ
จังหวัดที่จะเป็นตัวกาหนดสิ่งที่เรียกว่า “โครงสร้างสังคม” หรือ “สิ่งแวดล้อมสังคม” และเป็นสิ่งที่กระทบกับ
คนจานวนมาก ขณะเดีย วกั นการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการเด็ก กลุ่มวัย เรียนในระดับ “พื้นที่ หรือกลุ่ม
ประชากรโรงเรียน” โดยพุ่งเป้าหมายไปที่นักเรียนโดยตรง มีความสาคัญอย่างยิ่ง ต้องอาศัยกระบวนการ
ดาเนินงานอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมของบุคคลจากทุกภาคส่วน ต้องร่วมประเมินผลเชิงคุณภาพ และถอด
ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม และนาผลที่ได้ปรับประยุก ต์ให้เหมาะสมกับบุคคลและพื้นที่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมมือกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ริเริ่มจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ โดยจะดาเนินงานในโรงเรียน จานวน 11 แห่ง การแก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มเด็กวัย
เรียนจาเป็นต้องอาศัยการทางานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคลากรสาธารณสุข ดังนั้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
เพื่อพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มประชากร จังหวัดเชียงใหม่
1. ตัวชี้วัดระยะสั้น
- มีแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) ระดับจังหวัด
2. ตัวชี้วัดระยะยาว (ประเมินผลปีการศึกษา 2563 - 2565)
- มีโรงเรียนเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การขยายผล เผยแพร่ สู่สาธารณะ
- มีแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการจังหวัดเชียงใหม่
สถานศึกษาที่มีภาวะโภชนาการขาด และเกิน สังกัด สพม.34 สพป.1-6 ตชด. สานักพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๗๔
หัวข้อ
5. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมคณะทางานส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงการดาเนินงาน วางแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่
และการวางแผนประเมินผลเชิงคุณภาพก่อน-หลัง การดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ
1. สร้างเครือข่ายสายเสริมพลัง MEET- Monitoring and Empowerment Evaluation Team, ครูผู้นา
สุนทรียปัญญาด้านอาหารและโภชนาการในบ้านและในวิถีชีวิต, และพัฒนาการเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้าง
สุขภาพและส่งเสริมความเชื่อมั่น
2. พัฒนาชุดความรู้ สื่อ คู่มือ เพื่อใช้ดาเนินการทางด้านโภชนาการ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์เชิงลึก ด้านผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯลฯ
3.การจัดเวทีสื่อสารเผยแพร่สาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน ที่เป็นรูปธรรม

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ขั้นประเมินผล
1. ถอดประสบการณ์/รายงานผลลัพธ์การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ และผลการแก้ไขปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ
2. สรุปผลปีละ2 ครั้ง เสนอผู้บริหาร เพื่อปรับแนวทางพัฒนาโยบาย และมาตรการที่สาคัญเพื่อใช้วางแผน
งานในปีต่อไป
กิจกรรม 1. ประชุมคณะทางานส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่
446,000 บาท /5 ปี
งานวัยเรียน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง : มช./ม.แม่โจ้/กศธ./ปชส. /อปท./สสอ./รพ./รพ.รัฐนอกสังกัด/รพ.
เอกชน/อปท.ที่ดูแล รร.ถ่ายโอน/สพม./สพป./สช./สนง.การศึกษาพิเศษฯ เขต 8/สน.พระพุทธศาสนาจว.
เชียงใหม่/กองกากับการตชด.ที่ 33ฯลฯ เครือข่ายสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนภาครัฐ และเอกชน
กิจกรรม 2 สร้างเครือข่ายสายเสริมพลัง (MEET- Monitoring and Empowerment Evaluation
Team) ระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย
1,721,000 บาท /5 ปี
งานวัยเรียน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาเทคโนโลยีชุดความรู้ สื่อ คู่มือ และข้อมูล เพื่อใช้ดาเนินการทางด้านโภชนาการ ด้านสมุนไพรเป็น
อาหาร ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านพฤติกรรมศาสตร์ การเกษตรและสหกรณ์ตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯลฯ
1,200,000 บาท /5 ปี
งานวัยเรียน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง : โรงเรียนสังกัด สพม. / สพป. เชียงใหม่ และสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่
จัดเวทีสื่อสารเผยแพร่สาธารณะ และเสนอแนวทางพัฒนานโยบายและมาตรการ ว่าด้วยการป้องกัน สร้าง
เสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน
2,700,000 บาท /5 ปี
งานวัยเรียน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง : โรงเรียนทุกสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ สานักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

๒๗๕
หัวข้อ
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
๙. ผลผลิต (output)

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
6,020,000 บาท
1. มีการประชุมเชิงนโยบาย ก่อน-หลังการดาเนินงาน
2. มีสร้างเครือข่ายสายเสริมพลังโรงเรียนในทุกสังกัด จานวน 1๒ ครั้ง
3. มีชุดความรู้ สื่อ คู่มือ ด้านโภชนาการ สมุนไพรเป็นอาหาร ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ การเกษตรและสหกรณ์ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี
ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ จานวน 1 ครั้ง
เชิงปริมาณ
1. เด็กวัยเรียนจังหวัดเชียงใหม่ มีภาวะสูงดีสมส่วน >ร้อยละ 61
2. ได้ชุดความรู้ สื่อ คู่มือ ด้านโภชนาการ สมุนไพรเป็นอาหาร ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ การเกษตรและสหกรณ์ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี
ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ได้รูปแบบแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ ด้านโภชนาการเด็กวัยเรียนในระดับพื้นที่
2. ได้แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย และมาตรการ เพื่อส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
เด็กวัยเรียน และสร้างสุขภาวะโดยรวมเด็กวัยเรียน อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แผนงานที่ 6
ลดความเหลื่อมล้าํ ของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลําดับที่
1
2
3
4

โครงการ
โครงการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม
โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
โครงการตามรอยเทาพอ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
9,467,000
73,220,640
4,890,000
14,692,000
102,269,640
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(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภา คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงาน : ที่ 6 ลดความเหลื่อมลา้ ของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อ

รายละเอียด

1. ชื่อโครงการ

โครงการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม

2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้้า
(Inclusive Growth)
สืบเนื่องจากประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มาร้องเรียน และขอค้าปรึกษาเนื่องจากถูกหลอกลวง
มีการแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐข่มขู่และเรียกรับเงินต่างๆ ประกอบของรัฐบาลใน
ปัจจุบันได้ส่งเสริมและเสริมสร้างการรับรู้ด้านความรู้ทางด้านกฎหมาย สนับสนุนให้ส่วนราชการได้
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ตรงตามปัจจุบัน ดังนั้น ส้านักงานบังคับ
คดีจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการสร้างความรับรู้ทางด้านกฎหมาย ด้านการบังคับ
คดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม เกิดจากประชาชนในสังคมไทยส่วนมากยังขาดความรู้ด้านกฎหมายในเรื่อง
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของความเหลื่อมล้้าทางสังคมระหว่างคนยากจนและคนรวยในการที่จะเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างชัดเจน ถูกหลอกลวงจากการไม่รู้กฎหมาย ไม่ได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับ
ตลอดจนการเข้าถึงงานบริการในภาครัฐด้านต่าง ๆ การที่ประชาชนยังขาดความรู้ด้านกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสิทธิที่จะเข้าถึงบริการของภาครัฐ หรือการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ประชาชน
จึงควรรู้ถึงสิทธิของตัวเองเบื้องต้นก่อน และเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงจากการที่ตน
ไม่รู้ กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐจึงควรมีหน้าที่สร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนด้านต่าง ๆ เพื่อ
สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง จ้าเป็นต้องสร้างผู้น้าชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
บทบาทในชุมชนเป็นอย่างมาก ให้มีความรู้ด้านกฎหมายด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านกฎหมาย หรือให้ค้าปรึกษาเบื้องต้นแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง และมีแนวทางในการป้องกัน
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจากปัญหาที่มีความเหลื่อมล้้าทางด้านระบบยุติธรรมส่งผลท้าให้หน่วยงานรัฐต้องเร่งหาทาง
ด้าเนินการแก้ไข ซึ่งจากยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า
(Inclusive Growth) ประเด็นหลัก : ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้้าตามที่กระทรวงยุติธรรมได้
มีนโยบายจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้าบลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมภายในชุมชน ภายใต้แนวคิดการด้าเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนและ
ภาครัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้้าในสังคมโดยเฉพาะ “ความเหลื่อมล้้าในกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบ “ยุติธรรมชุมชน” ซึ่งจะเป็นกลไกในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับงานยุติธรรมให้กับประชาชน และสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง
สะดวกและเป็นธรรมโดยเฉพาะการรับรู้และเข้าถึงบริการของรัฐเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
ส่งเสริมให้ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการด้านบริการยุติธรรมของหน่วยงาน
ของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
ปัญหาเรื่องแรงงานนอกระบบเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ภาครัฐต้องเร่งด้าเนินการแก้ไขเช่นเดียวกัน
ซึ่งจากยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้้าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้ความส้าคัญ
การพัฒนาคนเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสทางอาชีพ
ให้มากขึ้น จังหวัดเชียงใหม่ มีก้าลังแรงาน 1,001,258 มีผู้ท้างานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มี
หลักประกัน ทางสังคมจากการท้างาน หรือเรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” มีจ้านวน 595,177 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.44 ส่วนใหญ่เป็นแรงานภาคเกษตร ร้อยละ 47.56 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
หรือต่้ากว่า มีรายได้ไม่แน่นอน ได้รับค่าตอบแทนต่้า มีปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท้างาน ท้าให้
แรงงานนอกระบบเหล่านี้ ยังไม่ได้รับ การคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม รวมทั้งมีอาชีพและ
รายได้ที่เหมาะสม อีกทั้งกลไกและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานนอกระบบยังให้
บริการประชาชนไม่ทั่วถึงและไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การส่งเสริมศักยภาพแรงงานนอกระบบ
และเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และเข้าถึง
หลักประกันทางสังคม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งจะท้าให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
๑. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ มีหลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ แก่แรงงานนอกระบบ รวมทั้งแรงงานคนพิการ ให้มีงานท้า มีรายได้
เพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นวิทยากรให้กับคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้น้าชุมชนทั้งด้านวิชาการและด้านกฎหมาย งานด้านกระบวนการยุติธรรมและ
ทักษะการพูดในที่ชุมชน เพื่อให้ค้าปรึกษาเบื้องต้น และสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้เข้าถึงบริการของรัฐตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ภาครัฐ
3. เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการบังคับคดีในกฎหมายแพ่งให้ลูกหนี้มีคุณภาพดีขึ้น ป้องกันลูกหนี้ผิดนัด
ช้าระหนี้ เพิ่มอ้านาจต่อรองกับหนี้นอกระบบ สร้างภูมิคุ้มกันให้ไม่ก่อหนี้เพิ่มขึ้น น้าไปสู่การสร้าง
สังคมปลอดหนี้ได้ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต้องการสร้างสังคมให้คนอยู่ดี มีสุข ต่อไป
1. แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ ผู้ประกอบการ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะ ฝีมือ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีหลักประกันสังคม เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของจ้านวนผู้ผ่านการอบรมมีการน้าความรู้ที่ได้รับน้าไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชนได้
และมีรายงานผลการปฏิบัติงานให้ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดทราบ
3. เป้าหมายระยะแรก ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ จ้านวน ๑๐ อ้าเภอ จ้านวน ๑,๐๐๐ คน
ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดเครือข่าย
ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วิธีด้าเนินงาน
1. ด้าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับแรงงานนอก
ระบบ และแรงงานพิการ ตลอดจนถึงผู้ที่มีรายได้น้อย
2. ด้าเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ให้เข้าถึงสวัสดิการแรงงานที่ดี มีความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิต
3.การติดตาม ประเมินผล
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กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
7. หน่วยงานดาเนินการ
หน่วยดาเนินการหลัก

รายละเอียด
สร้างพลังเครือข่ายแรงงานลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4,337,000 บาท /5 ปี
ส้านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นวิทยากรให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน และผู้นาชุมชน
3,000,000 บาท /5 ปี
ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคบคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
2,130,๐00 บาท /5 ปี
ส้านักงานบังคับคดี
9,467,000 บาท

ส้านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยดาเนินการร่วม
ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
9. ผลผลิต (Output)
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 1,000 คน/ปี
2. เกิดเครือข่ายอาสาด้านแรงงาน
3. แรงงานนอกระบบเข้าร่วมอบรม 500 คน/ปี
4. สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และผู้น้าชุมชนให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความรู้
แก่ ประชาชนต่ อไปได้ และประชาชนในพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ มี ความรู้ ด้ านกฎหมายสามารถเข้ าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง และทราบถึงสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมายอันที่ประชาชนพึงได้รับ
5. ประชาชนในพื้นที่ มีวินยั ในการใช้จ่ายเงิน เพิม่ อ้านาจต่อรองกับหนีน้ อกระบบ มีภูมคิ ุ้มกันให้ไม่ก่อหนี้
เพิ่มขึ้น และร่วมสร้างสังคมปลอดหนี้ได้ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์รฐั บาลที่ต้องสร้างสังคมให้คนอยูด่ ี มีสขุ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. แรงงานนอกระบบ มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันทีม่ ั่นคง
(Outcome)
2. ประชาชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้น้าชุมชน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย มีทักษะในการเป็น
วิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้ให้ค้าปรึกษาและแจ้งสิทธิต่างๆ ที่จะ
น้าไปช่วยเหลือผู้อื่น (ประชาชน) ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการภาครัฐต่อไปได้
3. ประชาชนมีความรู้ในเรื่องกฎหมายมากยิ่งขึ้น
4. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้น้าชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งทางวิชาการด้าน
กฎหมาย และด้านการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
5. ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิขั้นพืน้ ฐานที่ตนพึงได้รับจากการบริการภาครัฐ ตามที่กฎหมายให้สิทธิ

๒๗๙
แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงาน ที่ 6 ลดความเหลื่อมลา้ ของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่
2. ความสาคัญของโครงการ
ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จ
หลักการและเหตุผล
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย
ทาให้พวกเราชาวไทยได้เห็นการเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนและทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย
แม้จะห่างไกลทุรกันดารสักเพียงไหนก็ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก จนเกิดเป็นศาสตร์พระราชา
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านต่างๆ อย่างมากมาย พระราชทานให้กับพสกนิกรชาว
ไทยเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความสาคัญกับประเทศไทยและได้กาหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนแม่บ ทยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เป็นกรอบการพัฒนา
ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง ซึ่งถือเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสาหรับแผนอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความ
มั่ น คงแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายรั ฐ บาล แผนปฏิ บั ติ ก ารกระทรวงและกรม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้มีการสอดประสานกลมกลืนเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)และ
พัฒนาทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในหลายจังหวัดที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้เมตตา
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งข้อมูลจากสานักงาน กปร.
เมื่อปีพุทธศักราช 2560 ได้ทาการสารวจและรวบรวมจานวนโครงการไว้ได้มากถึง 624 โครงการ
ซึ่งยังไม่รวมถึงโครงการที่มีลักษณะการน้อมนาหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริไป
ขยายผลในพื้นที่อื่นๆ อีกจานวนมากเช่นกัน ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรชาว
จังหวัดเชียงใหม่อย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่
จึงได้สร้างกลไกคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ และได้กาหนดให้มีโครงการการขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ บรรจุไ ว้ในแผนพั ฒนาจังหวั ด
เชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นการดาเนินโครงการของ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อเกิดการขับเคลื่ อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและเป็นการช่วยเหลือประชาชน เป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตของประชาชน และพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชาและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานตามศาสตร์พระราชา และสามารถขยายผลลงไปสู่พื้นทีไ่ ด้
2) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการน้อมนาแนวทางของศาสตร์พระราชา
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของประชาชนในพื้นที่

๒๘๐
หัวข้อ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
3) เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินงานการสนองพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของระบบฐานข้อมูล (Data Base) ให้มีประสิทธิภาพ
5) ประชาชนในพื้นที่และที่เกี่ยวข้องได้มีการน้อมนาหลักการของศาสตร์พระราชาและแนวพระราช
ดาริฯ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ต่อตนเองและสังคม
6) เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก ภักดี และการธารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๑. มีการขับเคลื่อนกลไกการทางาน ส่งเสริมบุคลากร และ/หรือกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนัก น้อมนาศาสตร์พระราชาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนการทางานเพื่อขยาย
ผลไปสู่พื้นที่เพื่อสนองพระราชดาริ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย)
2. มีการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม (ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อย 1 ประเภทและ/หรือ 1 ช่องทาง)
3. จานวนของประชาชนในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัด
เชียงใหม่เพิ่มขึ้น (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1)
4. มีการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สเี ขียว (ค่าเป้าหมาย: อย่างน้อย 500 ต้น)
5. มีการดาเนินการติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(ค่าเป้าหมาย: อย่างน้อย 2 ครั้ง)
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดาริจังหวัด
เชียงใหม่
875,640 บาท /5 ปี
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่/สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่/ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่/สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่/โครงการชลประทานเชียงใหม่
กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น และขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
1,500,000 บาท /5 ปี
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์งานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
2,100,000 บาท /5 ปี
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
1,767,500 บาท /5 ปี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4,500,000 บาท /5 ปี
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6/สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่/อาเภอทุกอาเภอ/สานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
เชียงใหม่
4,500,000 บาท /5 ปี
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

๒๘๑
หัวข้อ
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5.8 กิจกรรมหลักที่ 8

รายละเอียด
กิจกรรมศึกษาดูงานการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ
4,500,000 บาท /5 ปี
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
3,042,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
6. หน่วยงานดาเนินงาน
1. สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๓. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๔. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
5. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
6. อาเภอทุกอาเภอ
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
8. งบประมาณ
73,220,640 บาท
๙. ผลผลิต (output)
1) มีนโยบาย แนวทางการ ติดตามการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์พระราชา และน้อมนาไปขยายผลในพื้นที่อย่างเหมาะสม
3) การมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ปลูกฝังจิตสานึกให้ราษฎรในพื้นที่มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม
4) เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เกิดการรับรู้ ตระหนัก และน้อมนาไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
5) เกษตรกรได้รับคาแนะนา คาปรึกษา และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช
สัตว์ ประมง โดยมีขอบเขตการให้บริการเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรประสบในพื้นที่ และใช้
เวลาน้อยในการให้บริการเป็นหลัก ตลอดจนให้ความรู้ คาแนะนา และรับปรึกษาปัญหา แก่
เกษตรกรตามความต้องการและความจาเป็นของเกษตรกรในพื้นที่ระดับตาบลอย่างพร้อมเพรียง
6) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
(Outcome)
2) มีการน้อมนาศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในทุกระดับ และดารงชีพตามแนวทางพระราชดาริ
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) มี การสืบสาน รั กษา ต่อ ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พร้อมอนุรั กษ์/ รักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
4) เกษตรกรได้รับคาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรทุกสาขา ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม
และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้
สามารถทาการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และ
สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
4) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒๘๒

แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงานที่ 6 ลดความเหลื่อมล้้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัด
เชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และท้าให้ตระหนักถึงความส้าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มี อยู่ในประเทศไทย โดย
ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น้าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจน
ให้มีการจัดท้าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ทรงมีพระราชด้าริให้อนุรักษ์ต้นยางนา ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๔ และทรงให้น้าพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็น
แหล่งศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อ
สนองแนวพระราชด้าริและสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชด้าริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้
ด้าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทาน ให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้ด้าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๙ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (กปร.) และเป็น
หน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
การด้าเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ด้าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผน
แม่บทซึ่งมีระยะเวลาด้าเนินงานห้าปี โดยได้ด้าเนินงานจนถึงปัจจุบัน คือ แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕
ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด้ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยมี ห น่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชด้าริเข้าร่วมวางแผนงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อให้มีแนวทางการ
ด้ า เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งตามกรอบแผนแม่ บ ท โดยเน้ น การท้ า งานเข้ า ไปสร้ า งจิ ต ส้ า นึ ก ในการรั ก ษา
ทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาด้าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ประกอบด้ ว ย ๓ ฐานทรั พ ยากร ได้ แ ก่ ทรั พ ยากรชี ว ภาพ ทรั พ ยากรกายภาพ และทรั พ ยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
จะน้าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของการมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมสนองพระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้จัดท้าแผนแม่บทระยะ
๕ ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) เพื่อเป็นแนวทางและแผนการด้าเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ. ตลอดจนขับเคลื่อนการด้าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้
ประสบความส้าเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ โดยมีกิจกรรมที่ด้าเนินการ ๘ กิจกรรม ภายใต้กรอบการ
ด้าเนินงาน 3 กรอบ ดังนี้
๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส้ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

๒๘๓
หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
๒. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
๓. กรอบการสร้างจิตส้านึก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมสนองพระราชด้าริ โดยส่งเสริม
ให้สมัครเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ก้าหนดเป้าหมายให้อ้าเภอละหนึ่งต้าบล/หนึ่งเทศบาล
เป็น อย่างน้อย อีกทั้งในส่วนของสถานศึกษาให้สมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ได้อย่าง
น้อยร้อยละ ๑๐ ของจ้านวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่
1) เพื่ อ สนั บ สนุ น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรของประเทศได้ แ ก่ ทรั พ ยากรชี ว ภาพ ทรั พ ยากรกายภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งเด็ ก และเยาวชนให้ มี จิ ต ส้ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการด้าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และ
พัฒนาทรัพยากร
4) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการด้าเนินงานสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลการสนอง
พระราชด้าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ ของหน่วยงานในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
๑. มีการประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ และคณะท้างานประสานการ
ด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด เชียงใหม่ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน
2564) เพื่อวางแผนการด้าเนินการขับเคลื่อน ก้ากับ และติดตาม การด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อย 3 ครั้ง)
2. มีการจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ (ค่าเป้าหมาย : จ้านวน 1 ครั้ง)
3. มีการจัดแสดงผลการด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ของสถานศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (ค่าเป้าหมาย : จ้านวน 1 ครั้ง)
4. มีการรายงานผลการด้าเนินงาน/ความก้าวหน้าการด้าเนินงานขับเคลือ่ นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี จั งหวั ด
เชียงใหม่ จากหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด้าริ (ค่าเป้าหมาย : อย่างน้อย 2 ครั้ง)
จังหวัดเชียงใหม่/พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
กิจ กรรมวางแผนการสนั บสนุน ขั บเคลื่อ นและขยายผลโครงการการขั บเคลื่ อ นและขยายผล
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.-ชม.)
300,000 บาท/ 5ปี
ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่-

๒๘๔
หัวข้อ
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2

รายละเอียด
กิจกรรมจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ
2,400,000 บาท/5ปี
ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
กิจกรรมจัดแสดงผลการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ของสถานศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
1,440,000 บาท/5ปี
ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่/ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
กิจกรรมติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
(อพ.สธ.-ชม.)
งบประมาณ
750,000 บาท/5ปี
ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่
6. หน่วยงานดาเนินงาน
ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม่
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
8. งบประมาณ
4,890,000 บาท /5ปี
๙. ผลผลิต (output)
1) มีนโยบาย แนวทางการด้าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
การด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) เกิดการเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างสถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นสมาชิก และไม่ได้เป็นสมาชิก และ
น้อมน้าไปขยายผลในพื้นทีอ่ ย่างเหมาะสม
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
(Outcome)
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
2) มีการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมอนุรักษ์/รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
3) มีการฟื้นฟูพืชประจ้าท้องถิ่นส้าคัญพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพิ่มขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการด้าเนินงานตามแนวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ยั่งยืน
4) เด็กและเยาวชนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร ธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒๘๕
แบบ จ.1-1
(Project Briefรายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แผนงาน : ที่ 6 ลดความเหลื่อมล้าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
2. ความสาคัญของโครงการ
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดแผน ในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็น
หลักการและเหตุผล
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ไปสูเ่ ป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งเรียกว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ยึด
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา”
ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีล่ ดความ
เหลื่อมลา และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม เพือ่ ปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และศักยภาพของพืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชือ่ มโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และขยายโอกาสในการเข้าถึงพืนที่ทากินของ
ประชาชน รวมทังส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ จึงเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่หลากหลาย และสามารถนาไปสร้างอาชีพ
สร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ครอบครัว ซึ่งจะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ อันจะช่วยให้การดาเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ บรรลุ
เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ตามลาดับต่อไป โดยในห้วงที่ผ่านมา หน่วยทหารในพืนที่ กองทัพภาคที่ 3 รวมทัง
มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยทหารในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดาเนินงานโครงการเดิน
ตามรอยเท้าพ่อ โดยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กาลังพลของ
หน่วย และได้มีการจัดตังศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลายพืนที่
สามารถที่จะใช้เป็นฐานการเรียนรู้ และขยายผลโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สู่ประชาชนใน
พืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี

๒๘๖
หัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
1. เพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
สู่ประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพ และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้
3. เพื่อ ให้ประชาชนได้นาองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน โดยการสร้างรายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานตามโครงการรอยเท้าพ่อ สามารถ
นาไปใช้ประกอบอาชีพได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการดาเนินโครงการ
3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถไปขยายผลต่อ ในพืนที่ หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเอง

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมจานวน 8 รุ่น
14,692,000 บาท /5ปี
มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
8. งบประมาณ
9. ผลผลิต (output)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
14,692,000 บาท
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้จากการดาเนินงานโครงการได้อย่างเป็น
รูปธรรม

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ของโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงานที่ 1
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ
สามารถอํานวยประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม
ลําดับที่
1

โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
55,956,900

รวม

58,296,000

โครงการ

๒๘๗
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน ที่ 1 ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอานวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
๒. ความสาคัญของโครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
หลักการและเหตุผล
มนุษ ย์ สามารถน้ ามาใช้ ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิ น น้้า ป่า ไม้ ทุ่ งหญ้า สัต ว์ป่ า แร่ ธาตุ
พลังงาน และก้าลังแรงงานมนุษย์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทนั้นจะเป็น
ส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ทรัพยากรแต่ละด้านยังมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อกัน
และกัน หากอยู่ในสภาพที่ไม่สมดุล
ทรัพยากรดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปรสภาพหรือ
สลายตัวของหินแร่ธาตุ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมกันเป็นชั้นบาง ๆ เมื่อ
มีน้าและอากาศที่เหมาะสมก็จะท้าให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ ได้ "ทรัพยากรที่ดิน" เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญในการด้ารงชีพของมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้อง
ใช้ ที่ดิ นเป็น ปัจ จัย หลั กการเพิ่ มขึ้ นของประชากร ประกอบกับ ความต้อ งการใช้ ที่ดิ น เพื่ อใช้ใ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื่นก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนาเมือง เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น
ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การน้าพื้นที่เหมาะสมทางการเกษตรมาใช้ในการ
ขยายเมือง การน้าพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท้าให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อทรัพยากรอื่นๆ เช่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสร้างความเสียหาย
ต่อภาคเกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ
ปัญหาทรัพยากรดิน ดินส่วนใหญ่ถูกท้าลายให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ หรือตัวเนื้อดินไป
เนื่องจากการกระท้าของมนุษย์ และการสูญเสียตามธรรมชาติท้าให้เราไม่อาจใช้ประโยชน์จากดิน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การสูญเสียดินเกิดได้จากการกัดเซาะและพังทลายโดยน้้า การตัดไม้
ท้าลายป่า การเผาป่า ถางป่าท้าให้หน้าดินเปิด และถูกชะล้างได้ง่ายโดยน้้าและลมเมื่อฝนตกลงมา
น้้าก็ชะล้างเอาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไปกับน้้า ท้าให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลง การเพาะปลูกและเตรียม
ดินอย่างไม่ถูกวิธี การเตรียมที่ดินท้าการเพาะปลูกนั้นถ้าไม่ถูกวิธีก็จะก่อความเสียหายกับดินได้มาก
ตัวอย่างเช่น การไถพรวนขณะดินแห้งท้าให้หน้าดินที่สมบูรณ์หลุดลอยไปกับลมได้ หรือการปลูกพืช
บางชนิดจะท้าให้ดินเสื่อมเร็ว การเผาป่าไม้ หรือตอข้าวในนา จะท้าให้ฮิวมัสในดินเสื่อมสลายเกิด
ผลเสียกับดินมาก
จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธ์ต่อทรัพยากรดินเป็นอย่างมากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรมจะส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพ ยากรดิน เนื่องจากพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มี
ความส้าคัญต่อกระบวนการพัฒนาการเกิดดิน และการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดพื้นที่การเกิดการชะล้างพังทลายของดินอีกด้ วย ดังนั้นการฟื้นฟูและพัฒนาทรั พยากรดิน
จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้้า
3. เพื่อป้องกันการพังทลาย และรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ตลิ่งริมล้าน้้า

๒๘๘
หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

6.๒ กิจกรรมหลักที่ 2

6.3 กิจกรรมหลักที่ 3

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

รายละเอียด
1. ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและน้้าที่ได้จัดท้าตาม
มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้้าให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ร้อยละ 75
2. พื้นที่สูงได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้้า จ้านวน ๕ แห่ง
3. ร้อยละของจ้านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับความรู้ด้านการปรับปรุงบ้ารุงดิน ร้อยละ 75
4. จ้านวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้างเพื่อลดการกัดเซาะตลิ่ง ๔ แห่ง
ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้า
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมล้าห้วยแม่โป่ง บ้านห้วยอ่าง ม.6 ต.แม่โป่ง
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิง บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ 7
(ระยะที่ 1) ต้าบลแม่แฝก อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าปิง บ้านล้องปู่หม่น หมู่ 11 ต้าบลสันทราย
อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 81 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1)
ต้าบลท่าวังพร้าว อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 250 เมตร
กิจกรรมย่อยที่ ๔ การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน ๔๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้้าให้ชุมชน
พื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 5 พื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพาะหญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่สูง
กิจกรรมย่อยที่ 3 สนับสนุนการจัดท้าแปลงเพาะหญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่สูง
กิจกรรมย่อยที่ 4 การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
งบประมาณ 4,627,600 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
กิจกรรมย่อยที่ 1 วางแผนการวางระบบอนุรักษ์ดินและน้้าตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้า้ ให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าประกอบด้วย คูรับน้้ารอบเขาร่วมกับการปลูกหญ้า
แฝก บ่อดักตะกอนดิน
กิจกรรมย่อยที่ 3 การสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้้าและการท้าการ
เกษตรกรรมในพื้นที่สูงชัน
งบประมาณ 4,780,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
พัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อจัดท้าปุ๋ยพืชสดและการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 2 การสาธิตไถกลบปอเทืองเพื่อปรับปรุงบ้ารุงดิน
งบประมาณ 1,909,300 บาท / 5 ปี

๒๘๙
หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
1. ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
2. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
3. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4. ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
9. งบประมาณ
55,956,900 บาท/ 5 ปี
10. ผลผลิต (Output)
ดินและน้้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูในการปลูกหญ้าโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ดินและน้้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูในการปลูกหญ้าโดยการมีส่วนร่วม
(Outcome)
ของประชาชนในพื้นที่
2.พื้นที่ได้รับการขยายผลให้มีการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าตามมาตรการในการอนุรักษ์ดิน
และน้้าอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3.ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งได้รับประโยชน์จากการพัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

แผนงานที่ 2
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะ
และของเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น และพรอมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
ลําดับที่
1
2

โครงการ
โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
63,844,900
50,022,500
113,867,400

๒๙๐
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน ที่ 2 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึน และพร้อม
ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ

หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้า
ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มุ่งพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตการเกษตร
การฟื้นฟูต้นน้้าการพัฒนาแหล่งน้้า เกษตรปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนา
เมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส้าหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือตอนบน สิ่งเหล่านี้จะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การค้า การลงทุน การจัดสรรทรัพยากรมาใช้ประโยชน์
สูงสุดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม มีฐานะทางสังคม มีการรักษา
ระบบนิเวศทางน้้าให้มีคุณภาพดี การพัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพลุ่มน้้า การฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ได้อย่างยั่งยื นและเป็นธรรมให้ กั บ
จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาแหล่งน้้าที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เป็น
เรื่องส้าคัญต่อการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้มีแหล่งน้้าที่มีคุณภาพ
ดี สามารถน้ามาใช้ในภาคการผลิตต่าง ๆ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้เมืองมีความน่าอยู่ จึงได้
จัดท้ากรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต้ Unique position ที่มุ่งเน้นการจัดหา
และพัฒนาแหล่งน้้า ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
เชียงใหม่ ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง
1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศปุาไม้ เสริมสร้างจิตส้านึก และพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตของชุมชนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ต้นน้้าให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. เพื่อจัดหาเครื่องมือวัดปริมาณน้้าฝนแบบประมวลผลทันทีให้อุทยานแห่งชาติใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. เพื่อฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติสายหลักในลุ่มน้้าปิงลุ่มน้้ากก ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ให้มีคณ
ุ ภาพที่ดีตามมาตรฐาน ส้าหรับใช้เพื่อการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การประมง ตลอดจนเป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับผลิตเป็นน้้าประปาที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศวิทยา
4. เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้าระบบระบายน้้าและระบบผันน้้าต่างๆในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพลุ่มน้้า
5. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้้าเสียคลองแม่ข่า
6. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและระบบแจ้งคุณภาพน้้าต้นแบบให้มีประสิทธิภาพ
7. ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติให้มีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐาน ส้าหรับใช้เพื่อการเกษตร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการประมง

๒๙๑
หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
1. พื้นที่ระบบนิเวศต้นน้้าที่ได้รับการฟื้นฟู จ้านวน 2,700 ไร่
2. จ้านวนแหล่งน้้าได้รับการพัฒนา ๒ แห่ง
3. พื้นที่ต้นแบบที่มีระบบแจ้งเตือนภัยทางธรรมชาติเละมลพิษ ไม่น้อยกว่า 3 จุด
4. คุณภาพน้้าในพื้นที่เปูาหมายได้รับการฟื้ นฟูได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ไม่น้อย
กว่า 10 ตัวอย่าง
พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

จัดหาและสนับสนุนแหล่งน้าต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงคลองแม่ข่าน้อย ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบก่อสร้าง
ก้าแพงปูองกันตลิ่งความยาว 2.628 กิโลเมตร
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาแก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ. 33 พร้อมอาคารประกอบ ต้าบล
ช้างเผือก อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ ๔0,000,000 บาท /ปี 2563
ผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานชลประทานที่ 1
6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การเฝ้าระวังตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกาเนิดมลพิษและสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมตามแนวคลองแม่ข่าและลาน้าสาขา
กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษและตรวจ
ติดตามการด้าเนินงานตามค้าสั่งทางการปกครอง
กิจกรรมย่อยที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกอบรมเชิงเทคนิคให้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ระบายน้้าทิ้งเกินค่า
มาตรฐานและการบังคับใช้กฎหมายกับ แหล่งก้าเนิดมลพิษที่ระบายน้้าทิ้งเกินมาตรฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 4. อบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและเฝูาระวังคลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยที่ 5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการมีส่วนร่วมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อยที่ 6. อบรมพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมและเฝูาระวังคลองแม่ข่า
กิจกรรมย่อยที่ 7. จัดกิจกรรมสืบชะตาคลองแม่ข่า “แม่ข่า สายน้้า สายเลือด คนเชียงใหม่”
กิจกรรมย่อยที่ 8. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสิง่ แวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
กิจกรรมย่อยที่ 9. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เรารักษ์คลองแม่ข่า” เนื่องในวัน
อนุรักษ์และพัฒนาแม่น้าคู คลองแห่งชาติ 20 กันยายน
กิจกรรมย่อยที่ 10. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม
กิจกรรมย่อยที่ 11. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันส้าคัญต่าง ๆ
กิจกรรมย่อยที่ 12. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อ
งบประมาณ 4,290,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อการเตือนภัยสถานการณ์น้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อใช้ในการด้าเนินการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้เจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องวัดปริมาณน้้าฝน Reatime Rain Guage

๒๙๒
หัวข้อ

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6

7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้้าฝน Reatime Rain Guage จ้านวน 35 เครื่อง
งบประมาณ 1,315,100 บาท / ปี 2563
ผู้รับผิดชอบ ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้า
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้้า
กิจกรรมย่อยที่ 2 เพาะช้ากล้าแฝก
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดกิจกรรมต้นน้้าสัญจร
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดท้าปูายแนวเขตปุาอนุรักษ์ต้นน้้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมย่อยที่ 5 เครือข่ายอนุรักษ์ต้นน้้า 1 เครือข่าย
กิจกรรมย่อยที่ 6 ฝึกอบรมการอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่ต้นน้้า
กิจกรรมย่อยที่ 7 ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
งบประมาณ 7,339,500 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
พัฒนาระบบแจ้งเตือนคุณภาพน้าในคลองแม่ข่าโดยเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ 1 ส้ารวจจุดที่จะวางเครื่องมือเฝูาระวัง
กิจกรรมย่อยที่ 2 วิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้้าตามจุดต่างๆ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
กิจกรรมย่อยที่ 4 ทดสอบติดตั้งเครื่องมือและระบบให้กับหน่วยงานน้าร่อง
กิจกรรมย่อยที่ 5 อบรบการใช้ระบบแจ้งเตือนคุณภาพน้้าในคลองแม่ข่า
งบประมาณ 3,599,400 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขา ภาคเหนือตอนบน
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้าชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างคลองส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร จากสะพาน เข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านกลาง ถึงฝายทดน้้าล้าเหมืองสะหรี หมู่ที่ 5 บ้านสารภี ต้าบลทุ่งรวง
ทอง อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ก่อสร้างฝายน้้าล้น ล้าเหมืองแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9 ต.หางดง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6
บ้านข่วงเปา หมู่ที่ 19 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ก่อสร้างพนังกันดินรูปตัวยู ล้าเหมืองแมด บ้านรวมน้้าใจข่วงเปา
ม.11 ต.ข่วงเปา (เขตเทศบาลต้าบลจอมทอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ขุดลอกล้าห้วยแม่ทะลบ หมู่ 4 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
งบประมาณ ๗,๓๐1,000 บาท /ปี 2563
ผู้รับผิดชอบ ที่ท้าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
1. โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส้านักงานชลประทานที่ 1
2. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๒๙๓
หัวข้อ

8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
4. ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
5. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
6. ที่ท้าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
63,844,900 บาท / 5 ปี
1. มีแหล่งน้้าที่ใช้เป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียคลองแม่ข่าของเมือง
เชียงใหม่
2. ระบบนิเวศปุาไม้ในพื้นที่ต้นน้้าล้าธารได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
3. มีแหล่งน้้าได้รับได้รับการปรับปรุง พัฒนาแก้ไข ที่ดีได้มาตรฐาน
4. มีระบบแจ้งเตือนคุณภาพน้้าต้นแบบที่น้านวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการท้างานแบบ
real time
5. แหล่งท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยใน
พื้นที่อุทยานเพิ่มขึ้น
6. ชุมชนบนพื้นที่ปุาอนุรักษ์มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้น การบุกรุกท้าลายปุาลดลง
1. มีแหล่งน้้าที่ใช้เป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียคลองแม่ข่าของเมือง
เชียงใหม่
2. ระบบนิเวศปุาไม้ในพื้นที่ต้นน้้าล้าธารได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
3. มีแหล่งน้้าได้รับได้รับการปรับปรุง พัฒนาแก้ไข ที่ดีได้มาตรฐาน
4. มีระบบแจ้งเตือนคุณภาพน้้าต้นแบบที่น้านวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการท้างานแบบ
real time
5. แหล่งท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในพื้นที่
อุทยานเพิ่มขึ้น
6. ชุมชนบนพื้นที่ปุาอนุรักษ์มีแหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้น การบุกรุกท้าลายปุาลดลง
ร้อยละ 60

๒๙๔
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน ที่ 2 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้้า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น และพร้อม
ในการรับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒. ความสาคัญของโครงการ
จังหวัดเชียงใหม่กาลังเผชิญกับความท้าทายที่สาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สืบเนื่องจาก
หลักการและเหตุผล
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ อันมี
สาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว เป็นตัวเร่งสาคัญที่ก่อให้เกิดการสั่งสม
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และทาให้ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญและ
รับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
ฤดูกาล การเกิดไฟป่าและหมอกควัน การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและบ่อยครั้ง ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมมีรูปแบบการ
พัฒนา และวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงนับเป็นภัยคุกคามที่สาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัดปัญหาความยากจนและ
ยกระดั บคุ ณภาพชีวิต ของงประชาชนให้ ดีขึ้ น รวมถึ งการรั กษาความสมดุล ของระบบนิ เวศ
ความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ด้วยความสาคัญดังกล่าวจึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ชุมชน เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ
เบื้องต้นการคุ้มครอง ป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวต่อระบบนิเวศ ที่อยู่บนพื้น
ฐานข้อมูลการศึกษาวิจัย ที่นักวิชาการยอมรับ อันจะนาไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหา สามารถ
ลดผลกระทบ และสามารถปรับตัวตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบ
นิเวศได้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุมชน ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหาหมอกควัน
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหา
หมอกควันด้วยมิติพลังงาน พร้อมทั้งสร้างจิตสานึกในการใช้พลังงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู อาจารย์ และนักเรียน
4. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล/ไม้ยืนต้น อย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้เกษตรกรเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
1. จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง (จานวน 13 วัน)
2. สถานศึกษาในพื้นที่อาเภอที่มีจุด Hotspot สูง และมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านพลังงาน จานวน 10 แห่ง
3. ร้อยละความสาเร็จของเกษตรกรที่ลดปัญหาหมอกควันจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูก
ข้าวโพดเชิงเดี่ยวเป็นไม้ยืนต้นหรือเกษตรผสมผสาน ร้อยละ 75
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

๒๙๕
หัวข้อ
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1

6.๒ กิจกรรมหลักที่ 2

6.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

รายละเอียด
การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดการไฟป่า ตามมาตรการป้องกันเพื่อลดปัญหาการเกิดมลพิษหมอก
ควันและการลดการเผาที่โล่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 2 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
กิจกรรมย่อยที่ 3 ศูนย์อานวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประชุมคณะทางานศูนย์อานวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อยที่ 4 การบริหารจัดการ อานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการ
ปฏิบัติงานด้านมลพิษหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 5 การประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ
กิจกรรมย่อยที่ 6 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
งบประมาณ 20,038,300 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทาแนวกันไฟ มิให้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์
งบประมาณ 5,850,400 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ ห้วยเมืองงาม อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม
กิจกรรมย่อยที่ 1 โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมศึกษา
ดูงานศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนให้เกิดโครงงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อลดการเผา
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมนาเสนอผลงานโครงงานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวคิดด้านการจัดการพลังงาน ในสถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 4 บริหารโครงการและติดตามประเมินผล
งบประมาณ 11,503,100 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
การลดปัญหาหมอกควันจากการปรับทัศนคติเกษตรกรเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวด้วย
ระบบอนุรักษ์ดินและน้าร่วมกับการทาการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชา
กิจกรรมย่อยที่ 1 การวางแผนพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่ปลูกร่วมกับการทาความเข้าใจร่วมกับเกษตรกร
และออกแบบสารวจออกแบบ
กิจกรรมย่อยที่ 2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อ
ลดปัญหาหมอกควัน
กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมสาธิตการทาการเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา
งบประมาณ 5,830,700 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6
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6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

รายละเอียด
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และสามารถการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นาชุมชน และประชาชนในพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน
งบประมาณ 3,900,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรปลอดการเผา เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 ถ่ายทอดความรู้ปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น
กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช
กิจกรรมย่อยที่ 3 สร้างการรับรู้การผลิตไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่แปลงเกษตรกรตัวอย่างเพื่อมาปรับใช้
ในพื้นที่ ผู้นากลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
กิจกรรมย่อยที่ 4 การประชาสัมพันธ์ การติดตาม/ประเมินผลและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
งบประมาณ 3,900,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
4. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
5. สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
6. ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
7. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
9. งบประมาณ
50,022,500 / 5 ปี
10. ผลผลิต (Output)
จานวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จังหวัดเชียงใหม่มีคณ
ุ ภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(Outcome)

แผนงานที่ 3
สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ
หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชน
จากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย

1

โครงการสิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
63,013,500

2

โครงการพัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
รวม

30,578,300
93,591,800

ลําดับที่

โครงการ

๒๙๗
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน ที่ 3 ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๒. ความสาคัญของโครงการ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ด้านป่าไม้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เป็น
หลักการและเหตุผล
ผลมาจากการลดจานวนลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของทรัพยากรป่าไม้ สาเหตุเนื่องมาจากการ
ขยายตัวในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มี
การบุกรุกทาลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับรองรับการขยายตัวดังกล่าว ซึ่งทรัพยากรป่าไม้
นี้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อถูกทาลายไปแล้วสามารถปลูกฟื้นฟูให้
กลับคืนสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมได้ เพราะทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ ง
ที่สามารถรัก ษาให้ คงสภาพอยู่ไ ด้ห รือ ทดแทนได้ ดังนั้น การเพาะชากล้ าไม้ที่ มีคุ ณภาพเพื่ อ
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้นาไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้การ
ดาเนินการดังกล่าวจะสาเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากเด็กและเยาวชน โดยการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเป็นกาลังเสริมในการเพาะชากล้าไม้คุณภาพ เพื่อแจกจ่ายและ
นาไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคต เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จ ะ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศโดยการยึดนโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่
ยั่งยื น ” เพื่ อ เพิ่ม พื้ น ที่ ป่า ของประเทศขึ้ น เป็ น ๔๐% ภายในกรอบระยะเวลา ๒๐ ปี โดยมี
เป้าหมายการดาเนินงานเพื่อมีป่าอุดมสมบูรณ์ รักษาไว้อย่างมั่นคง ใช้ประโยชน์ อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของประชารัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่ส าคั ญ คื อ "พื้ นที่ สีเขี ยว" ของเมื องเชี ยงใหม่
ซึ่งหมายถึงพื้นที่กลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืช
พรรณที่ปลูกบนดินที่ซึมน้าได้ อาจมีสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นผิวแข็งไม่ซึมน้ารวมอยู่ หรือไม่ก็ได้
อาจเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเอกชน ที่สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียว
เพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ พื้นที่อรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
สาธารณูปการ พื้นที่แนวกันชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่าง ๆ พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอัน
เป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้า รวมถึงพื้นที่ชายหาด พื้นที่ริมน้า พื้นที่
ที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้า และแนวทางสาธารณูปการต่าง ๆ หรือ
พื้นที่อื่น ๆ เช่นพื้นที่สีเขียวที่ปล่อยรกร้าง
พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภาพธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน
กัน พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองมีบทบาทสาคัญในด้านเป็นที่อาศัยของ นก แมลง และสัตว์อื่น ๆ
ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน ช่วยดูดซับเสียง ช่วยลดอุณหภูมิของเมืองบรรเทาปัญหาภาวะโลก
ร้อน เป็นแหล่งนันทนการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นส่วนเชื่อมโยงผู้คนให้สัมผัสกับ
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทาให้เมืองที่น่าอยู่
ต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของพื้นที่สีเขียว ทั้งการผลิต
ออกซิเจน ดูดซับคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ทาให้อากาศสดชื่น ให้ร่มเงา เป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์
ปริมาณคาร์บอนที่ดูดซับโดยต้นไม้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดังนั้น
ยิ่งต้นไม้มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ ปริมาณการดูดซับคาร์บอนก็มากขึ้นเท่านั้น
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รายละเอียด
ต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองเชีย งใหม่ นอกจากจะมีคุณค่าในมิติด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังมี
คุณค่าความสาคัญในมิติทางสังคมวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ความผูกพันทาง
จิตใจต่อคนพื้นถิ่น นอกจากนี้ยังมีศักยภาพที่จะสร้างคุณค่าในมิติทางเศรษฐกิจจากการท่องเทีย่ ว
การพัฒนาพื้นที่เมืองโดยไม่ได้ให้ความสาคัญมิติด้ านสิ่งแวดล้อม ทาให้ต้นไม้ใหญ่ใน
พื้นที่เมืองเชียงใหม่ ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคของโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การขยายผิวทาง
จราจร หรือบดบังทัศนียภาพของอาคาร ร้านค้า เป็นต้น หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบขาด
ความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่ได้ให้ความสาคัญกับการดารงอยู่ของต้นไม้เหล่านั้น เช่น การโบก
คอนกรีตปิดทับโคนต้นไม้ ต้นไม้ขาดการดูแล การตัดต้นไม้ แนวสายไฟ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ทาให้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเสื่อมโทรม ล้มตาย ขาดความสวยงาม
พื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกทาลาย เช่น เปลี่ยนลาเหมืองและทาง
ระบายน้าธรรมชาติเป็นท่ อคอนกรีต การสร้างถนนปิดทับลาเหมือง ปูคอนกรีตปิดทับผิวดิน
เป็นต้น ทาให้ระบบนิเวศถูกทาลาย เกิดปัญหามลภาวะ น้าเน่าเสีย น้าท่วม ฯลฯ
ต้นไม้ใหญ่ และพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ ยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี จานวนหมอต้นไม้อาสาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชนและสังคม พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองไม่ได้รับการบริหารจัดการให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกระบวนการรักษา ฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ในเมือง สร้าง
รุกขกร และรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่
อย่างยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในเขตเมืองเชียงใหม่
2. เพื่อให้เขตเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
3. เพื่อสร้างจิตสานึกและสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤต ให้
ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตน
4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาสัมพั นธ์ เผยแพร่บทเรียนการปฏิบัติงานด้านพื้นที่ชีว
มณฑล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายได้รับการฟื้นฟูรักษา ไม่น้อยกว่า 10 พื้นที่
2. มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 แห่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
3. ปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง จานวน 250 ไร่
5. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทาระบบบริหารพื้นที่สีเขียว
ในชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวในชุมชน "สวนป่าประชารัฐ" เพื่อความสุขของคนไทย
- การปลูกป่าประชารัฐ
- กิจกรรมจัดกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ "สวนป่าประชารัฐ"
กิจกรรมย่อยที่ 2 การส่งเสริมให้ท้องถิ่ นพัฒนาเครือข่ายด้า นสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สารวจ และวินจิ ฉัย ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- การฟื้นฟู รักษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่น
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ให้แก่รุกขกรในชุมชนด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
- จัดเวทีบูรณาการแผนการจัดการต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

๒๙๙
หัวข้อ

6.๒ กิจกรรมหลักที่ 2

6.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4

6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 3 การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
งบประมาณ 13,944,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมระบบวนเกษตรในพื้นที่ทาไร่หมุนเวียน
งบประมาณ 15,000,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ปลูกป่าทดแทน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อประโยชน์ใช้สอย(ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 250 ไร่
กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตามและประเมินผล
งบประมาณ 5,580,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันการนาระบบจ่ายแทนคุณระบบนิเวศ
(Payment for Ecosystem Services: PES) มาให้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมพื้นที่สงวนชีว
มณฑลแม่สา-คอกม้า แบบมีส่วนร่วม จานวน 6 ครั้ง
กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
จานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดทาจุลสารพืน้ ที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า รายไตรมาส
กิจกรรมย่อยที่ 6 จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์และถอดบทเรียนการปฏิบัติงานพื้นทีส่ งวน
ชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า เผยแพร่ในระดับสากล
งบประมาณ 16,512,900 บาท /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
โครงการมนุษย์และชีวมณฑล พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า
เพิ่มศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวชายแดน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดอบรมสร้างจิตสานึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเพิ่ม
ศักยภาพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
งบประมาณ 5,976,600 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่า เพิ่มรายได้ ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า แบบท้องถิ่นเบื้องต้น
หรือ"ฝายแม้ว"
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า โดยการสร้างฝายชะลอน้า แบบกล่องเกเบี้ยน
ชนิดหินทิ้งและเทปูนทับด้านบน
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อกล้าไม้ สนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างป่าและเพิม่ รายได้
กิจกรรมย่อยที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหวาย
งบประมาณ 6,000,000 บาท/ 5 ปี

๓๐๐
หัวข้อ

รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ 1. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีส่ ูงตามแนวพระราชดาริ ห้วยเมืองงาม
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
1. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ ห้วยเมืองงาม อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
9. งบประมาณ
63,013,500 บาท/ 5 ปี
10. ผลผลิต (Output)
1. จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่สเี ขียวเพิ่มขึ้น
2. เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ประชาชนให้ความสนใจการปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างมากกว่าพืชเชิงเดี่ยว
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ และพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกและมีสภาพที่
(Outcome)
เสื่อมโทรม ได้รับการแก้ไข
2. ชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เป็นชุมชน
สีเขียวเป็นชุมชนน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
3. มีศูนย์การเรียนรูด้ ้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 1 แห่ง

๓๐๑
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)
การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน ที่ 3 ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village)
๒. ความสาคัญของโครงการ
สภาพเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทีเ่ กิดจากการพัฒนาในทุก ๆ ด้านได้ส่งผลกระทบ
หลักการและเหตุผล
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ลาปางที่มีปริมาณฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน และมีการเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง นาไปสู่ ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยแล้งในฤดูร้อน ภัยจากน้าท่วมและดินโคลนถล่มในฤดูฝน และกระทบต่อวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่า หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตาม ทั้งด้านการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขในทุกมิติแล้ว แต่ด้วยลักษณะ
ประชากรและพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจานวน 25 อาเภอที่ไม่สามารถครอบคลุมการเข้าไปพัฒนาของ
ภาครัฐ ดังนั้น การปรับปรุง ส่งเสริม ให้พื้นที่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนไปสู่ การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม Eco village ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จึงมีความจาเป็น ทีจ่ ะต้องนามาดาเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อม
นาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้และรณรงค์
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้ านเชิงนิเวศที่น่า
อยู่ และน่าท่องเที่ยว
จากปัญหาการพัฒนาที่ไม่ครอบคลุมของจานวนพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนให้อยูภ่ ายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมมี าตรฐาน มีวิถีชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับพื้นที่เป้าหมายให้มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านให้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Village
โดยน้อมนาแนวทางพระราชดาริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นให้ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม การจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การส่งเสริมองค์
ความรู้ การปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้แก่เยาวชน ประชาชน ให้เกิดเป็นเครือข่ายในการร่วมกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถอานวยประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วน มีส่วน
สาคัญที่จะก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและเกิดมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สร้างงาน
สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในพื้นที่เกิดเป็นหมู่บ้านชุมชน
อย่างยั่งยืน
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อน้อมนาแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village)
2. เพื่อรณรงค์ผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน
เชิงนิเวศที่น่าอยู่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่สถานศึกษา

๓๐๒
หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
1. เกิดหมู่บ้านทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village) เพิ่มขึ้น 2 หมู่บ้าน
2. ยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงนิเวศ จานวน 3 หมู่บ้าน
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. จานวนสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพิ่มขึ้น 3 สถานศึกษา
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ สู่การเป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 2 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ
กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 4 สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ในการจัดทาโครงการ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco Village)
กิจกรรมย่อยที่ 5 บริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล
งบประมาณ 5,643,600 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
6.๒ กิจกรรมหลักที่ 2
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานองค์ความรู้ท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้าน
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมย่อยที่ 3 การถ่ายทอดเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อยที่ 4 การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล
งบประมาณ 5,484,500 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
6.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)
กิจกรรมย่อยที่ 1 เสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะด้านการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ (Eco Tourism)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างอาชีพให้ชุมชนภายใต้กรอบ “ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)”
กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมย่อยที่ 4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism)
กิจกรรมย่อยที่ 5 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
งบประมาณ 8,091,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco lndutrial Town)
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco lndutrial Town)
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นโรงงานอุ ตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Factory)
งบประมาณ 6,836,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

๓๐๓
หัวข้อ
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5

7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (Output)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco School)
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 การถ่ายทอดความรู้การดาเนินงานสถานศึกษาทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco
School)
กิจกรรมย่อยที่ 3 ต่อยอดการดาเนินงานสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Eco School)
จานวน 3 แห่ง
กิจกรรมย่อยที่ 4 การกากับ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมย่อยที่ 6 บริหารโครงการและประเมินผล
งบประมาณ 4,523,200 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
1. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
3. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
30,578,300 บาท/ 5 ปี
1. เกิดหมู่บ้านทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Village)
2. ยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงนิเวศ
3. ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่การเป็นโรงงานอุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
4. เกิดสถานศึกษาทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิม่ ขึ้น
1. มีแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงนิเวศ
2. หมู่บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เจริญเติบโตไปพร้อม
กับความเจริญของชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล

แผนงานที่ 4
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทนใหเหมาะสม
และยั่งยืน
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชเทคโนโลยีและ
การอนุรักษพลังงาน
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
24,737,600
24,737,600

๓๐๔
แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แผนงาน ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนให้
เหมาะสมและยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี และการอนุรักษ์พลังงาน
๒. ความสาคัญของโครงการ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมในเขตชุมชนและสถานที่กาจัด
หลักการและเหตุผล
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจานวนมากในเมืองใหญ่ ๆ เป็นปัญหาสาคัญ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย และมอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการดาเนินงานตาม Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย นอกจากนั้น ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาค
กาหนดให้ก ารส่งเสริม พลังงานทดแทนเป็ นประเด็น สาคัญ โดยเฉพาะการก าจั ดขยะชุม ชน
เปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยเฉพาะ ขยะมูลฝอย ขยะเหลือทิ้งจากชุมชน ขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งใน
การทาเกษตรกรรม เหล่านี้ สามารถนามาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน หรือสามารถกาจัดได้
อย่างถูกวิธีโดยอาศัยเทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชน ซึ่งการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
จากของเสียและขยะชุมชน จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างถูก
วิธี ในการน ามาใช้เ ป็ น พลั งงานในรู ป แบบความร้อ นหรื อ ไฟฟ้ า สาหรั บชุ ม ชนหรื อครั วเรื อ น
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
การเติบโตของชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัด และการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ผลที่ตามมาคือปัญหาขยะ ของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภค ตลอดจนขยะจากเศษ
วัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บ
และจัด การขยะ ไม่ มีพื้นที่ก าจั ดขยะของตนเอง ที่ ผ่านมาเทศบาลเมืองใช้ วิ ธี จ้างเหมาเอกชน
ดาเนินการทั้งเก็บขนและกาจัด หลายแห่งยังกาจัดขยะไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีการเทกอง
และปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะ
ชุมชน ตลาดสด และเศษอาหารเหลือทิ้งจากครัวเรือน ปล่อยให้เน่าเหม็นจากการกาจัดไม่ถูกวิธี
นอกจากนั้น การกาจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น การเผาทาลายในที่โล่งแจ้ง เทกอง
และปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ หรือฝั่งกลบใต้ดินโดยไม่มีการควบคุมน้าเสียที่เกิดขึ้น
ถือว่าไม่ถูกตามหลักสุขาภิบาล ส่งผลให้เกิดมลพิษ และภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ถูก
ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
จังหวัดเชียงใหม่กาลังประสบปัญหาในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วย
ปัญหาขยะมูลฝอย น้าเสีย รวมทั้งขาดการจัดการสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพในเขตชุมชนเมือง
และท้องถิ่นให้มีสภาพน่าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอยที่
ทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเพิ่มจานวน
ประชากร ส่งผลทาให้ชุมชนเมืองและท้องถิ่นต่าง ๆ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็น
จานวนมาก สถานที่กาจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น จึงมี
ขยะตกค้างตามสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน เขตเมือง และมีการนาไปกาจัดโดยวิธีการเทกองบนพื้น
ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล การเผากลางแจ้งทาให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา การเทกองจะทาให้เกิดน้าเสียจากกองขยะที่ตกค้างบนพื้น
เมื่ อ ฝนตกจะเกิ ด น้ าเสี ย ไหลลงสู่ แ ม่ น้ าล าคลองท าให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางน้ า สถานที่ ก าจั ด ขยะ

๓๐๕
หัวข้อ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลักของโครงการ
6.๑ กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด
กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม แหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
อย่างไรก็ดี ขยะมูลฝอย ขยะเหลือทิ้งจากชุมชน ขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในการทา
เกษตรกรรม สามารถนามาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน หรือสามารถกาจัดได้อย่างถูกวิธีโดย
อาศัยเทคโนโลยีพลังงานในระดับชุมชน ซึ่งการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียและ
ขยะชุมชน จะช่ วยเพิ่มขี ดความสามารถในการบริห ารจั ดการขยะชุ มชนอย่า งถู กวิธี ในการ
นามาใช้เป็นพลังงานในรูปแบบความร้อนหรือไฟฟ้าสาหรับชุมชนหรือครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งจังหวัด จานวน ๒๑๐ แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประมาณขยะที่เกิดขึ้น มีจานวน
๖๒๗,๔๐๔.๕๗ ตันต่อปี เฉลี่ย ๑,๗๑๘.๙๒ ตันต่อวัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
แห่งเดียว มีมากถึง ๒๘๕ ตันต่อวัน รวมทั้งปีมีจานวน ๑๐๔,๐๒๕ ตัน ของปริมาณขยะทั้งหมด
ปัญหาการจัดการขยะชุมชน และมลพิษที่เกิดขึ้นจากการกาจัดไม่ถูกวิธี กลายเป็นปัญหาที่ทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จาต้องรีบแก้ไข นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยังกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก จึงถือว่าเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด้วยเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเร่งแก้ไขดาเนินการ
1. เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จากของเสียและขยะชุมชน ในเขตพื้นที่
อย่างมีระบบและยั่งยืน
2. เพื่อลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศเนื่องจากกลิ่นเน่าของเศษอาหารและมูลสัตว์
3. เพื่อใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานช่วยแก้ปัญหาขยะครัวเรือน และขยะชุมชนที่มีปัญหาเรื่องการ
จัดการและกาจัดไม่ถูกวิธี
4. เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้วยพลังงานทดแทน โดยนาขยะจากชุมชน
ครัวเรือน และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
ใช้ทดแทนพลังงานหลัก ในครัวเรือน
5. เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะในการบริหารจัดการ และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและ
ดาเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษาให้เป็นกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอย
6. เพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความมั่นคงพึงพา
ตนเองด้านพลังงาน ลดการนาเข้า
๑. ชุมชนลดปัญหาขยะตามสภาพปัญหาของพื้นที่ได้ 4 ชุมชน
๒. ลดขยะของเสียจากครัวเรือนนามาผลิตเป็นพลังงานเทียบเท่าแก๊สหุงต้ม (LPG) 3,000 ถัง
๓. ลดการเผาขยะจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง 6 ตัน เพื่อนามาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน
๔. ชุมชน/ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึก ในการ
จัดการขยะ อนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๕. สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 แห่ง มีการจัดตั้งและดาเนินการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
การส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับครัวเรือน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร
หรือขยะอินทรีย์

๓๐๖
หัวข้อ

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 3 คัดเลือกชุมชนหรือครัวเรือนเป้าหมายที่จะติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ
ระดับครัวเรือน จานวน 250 แห่ง โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้าน
เทคนิ ค ปริ มาณวัตถุดิ บ สถานที่ ติดตั้งระบบ ความต้องการเข้ าร่วมโครงการ
ความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากร ความร่วมมือของชุมชน และแนวทางการ
นาไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมย่อยที่ 4 ติดตั้งระบบผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนให้กับชุมชนหรือครัวเรือนทั้ง ๒๕๐ แห่ง
กิจกรรมย่อยที่ 5 จัดอบรมวิธีการใช้งานและบารุงรักษาระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารหรือมูลสัตว์
กิจกรรมย่อยที่ 6 สรุปการติดตามและการประเมินผลโครงการ
งบประมาณ 12,000,000 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
6.๒ กิจกรรมหลักที่ 2
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมการผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
และพัฒนาเทคโนโลยีการกาจัดขยะชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสานึกในการคัดแยกขยะ และการ
จัดการขยะแต่ละประเภท และสร้างความรู้ด้านขยะที่สามารถแปรรูป เป็น
พลังงาน รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินศักยภาพพลังงานจากขยะชุมชน
กิจกรรมย่อ ยที่ 2 จัดกิ จกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยี
ต้นแบบผลิตพลังงานทดแทนจากขยะชุมชน/กาจัดขยะชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงพลังงานจากขยะ
ชุมชน และเทคโนโลยีการกาจัดขยะชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการทาเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ที่ใช้เชื้อเพลิง
พลั ง งานทดแทนจากขยะชุ ม ชน และสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ พั ฒ นา
เทคโนโลยีโดยชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 5 เก็บข้อมูลการใช้งานจริง เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
งบประมาณ 6,000,000 บาท /5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
6.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะเหลือใช้ ในสถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุนการขับเคลื่อน และขยายผลการดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย
ในสถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการธนาคารขยะ
รีไซเคิลในสถานศึกษาแก่ ครู อาจารย์ที่ปรึกษาธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน
ทุกแห่ง
กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและดาเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลในสถาน
ศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 4 การบริหารโครงการ และติดตามประเมินผล
งบประมาณ 6,737,600 บาท / 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
7. หน่วยงานดาเนินงาน
1. สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
9. งบประมาณ
24,737,600 บาท / 5 ปี
10. ผลผลิต (Output)
1. ขยะชุมชน ครัวเรือน และเกษตรกรรม ถูกนาไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนใช้ในชุมชน
1.1 ลดการกาจัดของเสียจากครัวเรือนไม่ถูกวิธีได้อย่างน้อย ๒๕๐ ครัวเรือน/ปี และลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเทียบเท่าการลดใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) จานวน 3,000 ถัง (ถัง 15 กก.)
1.2 ลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรที่ถูกเผาทิ้งในที่โล่งแจ้ง 6 ตัน

๓๐๗
หัวข้อ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
2. ขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้สามารถกาจัดทิ้งอย่างถูกวิธี ไม่เป็นมลพิษ
3. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และปลุกจิตสานึกในเรื่อง
การจัดการและกาจัดขยะไม่น้อยกว่า 2๐๐ คน/ปี
4. นักเรียนตระหนักในความสาคัญของการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย
1. สัดส่วนการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ (เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน) คิดเป็นร้อยละ 50 ของขยะชุมชน
ทั้งหมด
2. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการพลังงานจากขยะชุมชนอย่างน้อย 2 ศูนย์
3. ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเป็นตัวการในการเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยใช้พลังงาน
ทดแทนที่ผลิตจากขยะ (ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้ 8 toe และแก๊สหุงต้ม
(LPG) เทียบเท่า 3,000 ถัง)
4. โรงเรียนและนักเรียนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)
ของโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน

แผนงานที่ 1
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ลําดับที่

โครงการ

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)

1

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความ
ยั่งยืน

53,665,400

รวม

53,665,400
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(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงาน ที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน
2. ความสาคัญของโครงการ
ยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงของประเทศไทย ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองค า
หลักการและเหตุผล
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด ในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศ
ไทยสามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได้ แต่ยังได้รับผลกระทบจากการลักลอบลาเลียงยาเสพ
ติดจากภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจาหน่ายภายในประเทศ โดยยาบ้าและไอซ์เป็นตัว
ยาสาคัญ มีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 15-29 ปี ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องกับการเสพ/ใช้มากที่สุด (ประมาณร้อยละ 60 ของผู้เสพติด) และมีการกระจายยา
เสพติด ไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของสังคม
จากการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
ต่อเนื่องตั้งแต่ผี 2557 เป็นต้นมา สามารถสกัดกั้นและลดปริมาณการนาเข้ายาเสพติดจาก
แหล่งผลิตยาเสพติด ในภูมิภาค รวมทั้งปราบปรามจับกุมกลุ่มขบวนการผลิตและการค้ายาเสพ
ติดเป็น จานวนมาก แต่จากสภาวะเงื่อนไขทางสั งคมภายในประเทศ ยังคงปรากฏการแพร่
ระบาดและส่งผลกระทบสร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ กาหนดให้ทุกจังหวัดดาเนินการ
ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 มุ่งเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ด้วยมาตรการสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพ
ติด และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลด
และควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วยกลไก และกระบวนการ “ประชารัฐ”
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อควบคุมและลดระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มิให้ส่งผล
กระทบต่อสังคมและประชาชน โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังโดยใช้กลไกของ “ประชารัฐ”
2) เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด จนถึงระดับเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เฝ้าระวัง ป้องกัน บาบัด และปราบปราม จนสามารถลด
และควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มิให้ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
3) ลดจานวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติ ดในพื้นที่ โดยนาเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาที่มีมาตรฐาน
และมีความเหมาะสมกับสภาพผู้เสพ ผู้ติด
4) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน วัยทางานและประชาชน
กลุ่มเสี่ยงได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการร่วมคิดร่วมทากิจกรรมที่ดีและสร้า งสรรค์เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการ
และสถานศึกษาทุกระดับให้เข้มแข็ง รู้เท่าทันผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด
6) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ให้เข้มแข็งและสามารถขยายผลในลักษณะเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- หมู่บ้านที่ไม่มีปญ
ั หายาเสพติดเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด
- การจับกุมคดียาเสพติด มีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา
- จานวนผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดลดลง
- ร้อยละของผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดตามเป้าหมาย
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4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.

7.
8.
๙.

รายละเอียด
- อัตราการหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังการบาบัดรักษา
- มีสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE ร้อยละ 85 ของเด็กและเยาวชน ที่มีอายุ 6 – 24 ปี
- มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จานวน 35 ศูนย์
- มีชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ จานวน 25 ศูนย์
- มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 70,000 คน
- ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้
25 อาเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนประชารัฐ ประจาปี 2563
25,425,600 บาท/ 5 ปี
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
คัดกรองยาเสพติดเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง สร้างทักษะปรับพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดการเลือก
ปฏิบัติ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
งบประมาณ
5,250,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเชิงสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด
งบประมาณ
16,770,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
บูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
งบประมาณ
600,000 บาท/5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงใหม่
5.5 กิจกรรมหลักที่ 4
โครงการสนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์
งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1,702,100 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1,958,850 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1,958,850 บาท
ผู้รับผิดชอบ
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานดาเนินงาน
- ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
งบประมาณ
53,665,400 บาท / 5 ปี
ผลผลิต (output)
1) ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดไปยังทุกกลุ่มประชากร นาไปสูก่ ารยั่งยืนการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน
2) ผู้เสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้
3) เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
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๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
4) เกิดกระแสการปลุกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุ่มอายุ
5) มีสถานที่ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิวในศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ทุกอาเภอภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิด
การสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่
6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอาเภอ
7) ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสามารถปฏิบัตติ นให้ห่างไกลยาเสพติดได้
- สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
- ผู้เสพยาเสพติด สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้
- ประชาชนทราบถึงโทษของยาเสพติด และมีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

แผนงานที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพและความพรอมดานความมั่นคง
ตามแนวชายแดน
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและ
เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในระดับ
ทองถิ่น
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
9,847,800
9,847,800
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงาน ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น
2. ความสาคัญของโครงการ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดกรอบนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งได้ให้ความสาคัญเร่งรัดดาเนินการ
หลักการและเหตุผล
แก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕7) ได้ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหา
และสามารถแก้ไขปัญหาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นหรือได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น
ให้ภาคส่วนได้มีการตระหนัก และมีจิตสานึกความมั่นคงด้านการผนึกกาลังของทุกภาคส่วน เพื่อนา
พลังอานาจของชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เข้ามาสนับสนุนการพัฒนา เสริมด้านความมั่นคงของชาติ ได้อย่าง
ประสาน สอดคล้อง และมีเอกภาพในการดาเนินงานทั้งมิติภายในประเทศ และมิติต่างประเทศ
รวมทั้งสามารถสนับสนุน การดาเนินงานในกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่อาเภอชายแดนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด ติดกับรัฐฉาน ประเทศ
สหภาพเมียนมาระยะทางชายแดนยาว 227 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เชียงดาว อาเภอฝาง อาเภอไชยปราการ อาเภอแม่อาย และอาเภอเวียงแหง มีตาบลติดกับ
แนวชายแดน 12 ตาบล 139 หมู่บ้าน มีช่องทางเข้า - ออกตามธรรมชาติรวม 30 ช่องทาง
สภาพเขตแนวชายแดนใหญ่เป็นป่าเขาระยะหลายกิโลเมตร ไม่มีการแบ่งแนวเขตแดนที่ชัดเจน
ทาให้มีปัญหาตามแนวชายแดนมากมาย ปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมายในบริเวณชายแดนปัญหา
ยาเสพติดปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และปัญหาการลักลอบเข้า
เมืองสร้างจิตสานึกในความเป็นไทย ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่นาพาโดยแรงงาน
ต่างด้าว ปัญหาผู้อพยพหลบหนีภัยจากการสู้รบในประเทศเมียนมา ปัญหาการปักปันหลักเขตแดน
และทุ่นระเบิด ฯลฯ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้ านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและ
หมู่บ้านให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเสริมสร้างระบบป้องกันตนเอง มีระบบเฝ้าระวังและรายงาน
สถานการณ์
3) เพื่อให้ผู้นาชุมชนและประชาชนตามแนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง
4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งบนพื้นฐานกระบวนความคิดในฐานะการเป็นพลเมืองโลก
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความมั่นคง
- ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน
- ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาด้านยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง สาธารณภัยและอาชญากรรม
- ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย และบุคคลที่ได้รับอนุญาต ให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงของจังหวัด
4. พื้นที่เป้าหมาย
5 อาเภอ ชายแดน อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอเวียงแหง อาเภอเชียงดาว อาเภอไชยปราการ
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หัวข้อ
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1

รายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บา้ น/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และ
ซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
งบประมาณ
2,491,800 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการ
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ประเพณีกบั ประเทศเพื่อน ของ ๕ อาเภอชายแดน
งบประมาณ
1,443,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น (ชรบ.) ในพื้นที่อาเภอชายแดน ๕ อาเภอ
งบประมาณ
2,961,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
การอานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข็มแข็ง
งบประมาณ
900,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
5.3 กิจกรรมหลักที่ 5
ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
งบประมาณ
1,452,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
5.4 กิจกรรมหลักที่ 6
การเสวนาประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจผู้นาชุมชน/ผูน้ าสตรี/อาสาสมัคร/กลุ่ม
พลังมวลชน/สื่อมวลชน และองค์กรภาครัฐ การป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่ตามแนวชายแดน
งบประมาณ
600,000 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
6. หน่วยงานดาเนินงาน
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
8. งบประมาณ
9,847,800 บาท / 5 ปี
๙. ผลผลิต (output)
1) มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นในที่
2) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่
ตระหนักรู้ว่าภัยด้านความมั่นคงเป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม
3) มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
4) เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน จาก
การร่วมคิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดนบูรณาการกับภาคประชาชน เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน
(Outcome)
และนามาซึ่งความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

แผนงานที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน
มุงเนนการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน
เพื่อรับมือกับปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงภายในเพื่อ
สรางความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของชาวเชียงใหม
และนักทองเที่ยว
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
7,488,000
7,488,000
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แบบ จ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงาน ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับ
ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความมั่นใจของ
ชาวเชียงใหม่และ
2. ความสาคัญของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
หลักการและเหตุผล
พัฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ หลั ก : ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่
เป้าหมาย เพื่ อ พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และพื้ นที่เป้าหมายให้มีโครงสร้าง
ประชากรที่เหมาะสม มีความเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย มีจิตสานึกด้านความมั่งคง พึ่งตนเองได้
รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตพร้อมเผชิญปัญหา ภัยคุกคาม และการเปลี่ยนแปลง และ
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุ กพื้ นที่ เพื่ อส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ ชุมชน ได้ มี ส่ วนร่ วมในการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหา
อาชญากรรมภายในชุมชน ภายใต้แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนดาเนินการระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ซึ่ง
รัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
กระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบของ “ยุติธรรมชุมชน” ที่เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อ
พิพาทและปัญหาอาชญากรรมในเชิงสมานฉันท์ จะเป็นกลไกให้ประชาชนได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับงาน
ยุติธรรม และสามารถเข้ าถึงความยุติธรรมได้อย่า งสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็น ธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็น
เกราะป้องกันตน และสามารถพึ่งตนเองได้ เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต ป้องกันการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง การรับรู้และเข้าถึงบริการของภาครัฐและกฎหมาย จึงเป็น
สิ่งที่จาเป็นที่ประชาชนต้องรู้ ประกอบกับสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีบาทบาทภารกิจในการดาเนินการให้คาปรึกษากฎหมาย รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาท ให้ความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม และให้ความช่วยเหลือค่าตอบแทน
ผู้เสี ยหายและค่ าทดแทนและค่ าใช้จ่า ยแก่จาเลยในคดีอ าญา ซึ่ งการด าเนินการที่ผ่า นมา
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และดาเนินการเจรจาไกล่
เกลี่ยระงับข้อพาท พร้อมให้ความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม
ในการดาเนินคดีในข้อ
พิพาททางแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงปัญหา หนี้นอกระบบ ให้แก่ประชาชนในพื้ นที่จังหวั ด
เชียงใหม่เป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุการพิพาทส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีความรู้ทางกฎหมาย จึง
ทาให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ หลอกลวง หรือยอมผูกพันตนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนในบางครั้งเป็น
เหตุให้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีทางศาลจนคดีถึงที่สุดและไม่อาจแก้ไขเยียวยาใด ๆ ได้ ซึ่งจากการ
ได้ประสบพบเจอปั ญหาดังกล่า วทาให้สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นว่าหาก
ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นแล้ว การตัดสินใจดาเนินการจัดทา
นิติกรรมใดๆ อาจใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น และจะไม่ทาให้เกิดปัญหามีข้อ
พิพาทกันในภายหลัง ทาให้ความขัดแย้งและข้อพิพาทในชุมชนลดน้อยลงไปด้วย
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องการจัดทาโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์แ ละหนี้นอกระบบให้แก่เครื อข่ายยุติ ธรรมชุม ชนและผู้ นาชุมชนขึ้น เพื่ อ
เผยแพร่ แนะนา ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ เรื่อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องนิติกรรมสัญญา จานา จานอง ขายฝาก และ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
เช่าซื้อ พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พ.ศ. 2560 อันเป็นเรื่องที่มีข้อพิพาทมากที่สุดในชุมชนในปัจจุบัน โดยเน้นให้ความรู้
กับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและผู้นาชุมชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรในชุมชน สนับสนุนบทบาทของผู้นาชุมชนในพื้นที่ และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชน เกิดการพัฒนาจิตสานึกร่วมกันเพื่อร่วมดาเนินกิจกรรมพัฒนาและ
ป้องกันความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน
๑. เพื่อให้สิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ได้รับการตรวจ
พิสูจน์ สารพันธุกรรม เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร
2. เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานของชุมชนกลุม่ เป้าหมายที่จะดาเนินการส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเผยแพร่ แนะนา ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า
ด้วยเรื่องนิติกรรมสัญญา จานา จานอง ขายฝาก และเช่าซื้อ พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ.
2558 และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 ให้แก่ประชาชนผู้สนใจใน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
4. เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชน ลดปริมาณเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่จะเข้า
มา ยังสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
5. เพื่ออานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
6. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างตารวจชุมชนกับประชาชนในพื้นที่
7. เพื่อลดอาชญากรรมและอุบัติเหตุในบริเวณลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพและชุมชนใกล้เคียง
8. เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
9. เพื่อให้ชุมชนมีผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
10. เพื่อให้ชุมชนมีผู้นาที่มีภาวะผูน้ า คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
11. เพื่อให้ผู้นาชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและ
ความเข้มแข็งชองชุมชน
- ร้อยละของจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรมและการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร
- ร้อยละของประชาชนทีเ่ ข้ารับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียน
ราษฎร
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหนี้นอกระบบ
- คดีอาชญากรรมเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเป็น 0 หรือไม่เกิดขึ้นเลย
- คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทาผิดได้ ร้อยละ 100
- ผู้นาชุมชนมีผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
- ผู้นาชุมชนมีผู้นาที่มภี าวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
- ผู้นาชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็ง
ของชุมชน
- ประชาชนในพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่
- ประชาชนพื้นที่สูงและพื้นที่ชายแดนที่ขาดโอกาสทางสังคม
การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม
4,500,000 บาท/ 5 ปี
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
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5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
๙. ผลผลิต (output)

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
การอบรมความรูด้ ้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และหนี้นอกระบบ (ผ่านเกมส์ The Choice)
1,500,000 บาท/ 5 ปี
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นาชุมชนในการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
600,000 บาท/ 5 ปี
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่
ที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงใหม่
การสร้างป้อมยามในชุมชน. (Koban) ลานเอนกประสงค์ประตูท่าแพเพื่อสร้างความปลอดภัย
และบริการนักท่องเที่ยว
888,000 บาท/ปี
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
- ที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงใหม่
- ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
7,488,000 บาท / 5 ปี
1. ราษฎรที่ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ได้ตรวจพิสูจน์สาร
พันธุกรรมเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร
2. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
องค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม และสามารถนาไปช่วยเหลือผู้ที่
ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร
3. คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้นาชุมชน และประชาชนที่
สนใจ ได้รับความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหนี้นอกระบบ และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปถ่ายทอดต่อคนในชุมชนได้ (ผ่านเกมส์ The Choice)
4. นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความปลอดภัยเมื่อมาเยือนลานท่าแพ
5. ประชาชนในชุมชนกับตารวจชุมชนมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้น
6. ตารวจได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
7. สถิติการเกิดอาชญากรรมและอุบัติภัยในท้องถิ่นลดลง
8. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น นักท่องเที่ยว คนชรา ได้รับการดูแลเอาใจใส่
9. ลดปัญหาข้อพิพาท ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย
10. ลานท่าแพมีความปลอดภัยและส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวกับต่างประเทศ
11. ชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้มแข็ง
ของชุมชน
- เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
องค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม และสามารถนาไปช่วยเหลือผู้ที่
ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์
- เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้นาชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และหนี้นอกระบบ และสามารถถ่ายทอดต่อไปยังประชาชนได้
- ตารวจได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
- สถิติการเกิดอาชญากรรมและอุบัติภัยในท้องถิ่นลดลง

แผนงานที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพื่อปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต
กลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง พัฒนา
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
66,328,800
66,328,800
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(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงาน ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กลไกประชารัฐ ตามหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
2. ความสาคัญของโครงการ
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ ภัยด้านความมั่นคง ทวีความ
หลักการและเหตุผล
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภัยเหล่านี้สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สิน บ้านเรือน และชีวิต เป็นจานวน
มาก ทั้งยังมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสาคัญ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รั บ ทราบ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่รัฐบาลกาชับให้หน่วยงานเร่ง
ฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมด้านสาธารณภัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ปัจจุบันการเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์สาธารณภั ยและภาวะวิกฤตยังขาดการ
เตรี ยมความพร้ อ ม ซั ก ซ้ อ มกรณี ก ารเกิ ด ภั ย อย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง การสั่ งการของผู้ บั ญ ชาการ
เหตุ ก ารณ์ ขั้ น ตอนวิ ธี ก าร แนวทางปฏิ บั ติ มาตรการด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ข้ อ มู ล แก่
สื่อมวลชนเมื่อเกิดสถานการณ์ มาตรการป้องกันแก้ไขบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่
เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีปฏิบัติฟื้นฟู เยียวยาแก่ผู้ประสบภัย และพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
เกิดภัย
สานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 ในฐานะหน่วยงานประชาสั มพันธ์ของภาครัฐในพื้นที่ 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทาหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับ
ประชาชน โดยเป็นสื่อกลางของรัฐในการสื่อสารระหว่างภาครัฐ ประชาชน และสื่อมวลชนในการ
กระจายข้ อมู ล ข่ าวสารของภาครั ฐ ตลอดจนเสี ยงสะท้ อนจากประชาชน ให้ เกิ ด การพั ฒนา
ประสิทธิ ภาพการเตรี ยมความพร้ อมรั บมื อกับสถานการณ์ สาธารณภั ย ได้อย่ างเหมาะสมตาม
สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากสถานการณ์สาธารณภัย
ต่างๆ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) ชุมชนในพื้นที่เชียงใหม่มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
2) ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพรับมือภัยพิบัติ ส่งผลให้ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดลง
3) ประชาชนและนั กท่ องเที่ ยวได้ รั บความปลอดภั ยจากการท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ ท่ องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่
4) ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และเข้าใจในขั้นตอนการบู รณาการหน่วยงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของภาครัฐ และอาสาป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
5) รณรงค์สร้างจิตสานึกในการเตรียมความพร้อมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง
ยั่งยืน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
- จานวนพื้นที่เสียงจากความเสียหายจากภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง
- อัตราการเสียชีวิตจากเหตุสาธารณภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวลดลงจากปีที่ผ่านมา
- ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รับรู้ รับทราบวิธเี ตรียมความพร้อมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4. พื้นที่เป้าหมาย
- พื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยพิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ 25 อาเภอ
- แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่
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หัวข้อ
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

เชียงใหม่ ภายใต้กลไกประชารัฐ ตามหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
63,030,000 บาท/ 5 ปี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
- ที่ทาการปกครองอาเภอ
- สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- มณฑลทหารบกที่ 33
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ
3,298,800 บาท/ 5 ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สถานีวิทยุโทรทัศฯแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สปข.3
6. หน่วยงานดาเนินงาน
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
8. งบประมาณ
66,328,800 บาท / 5 ปี
๙. ผลผลิต (output)
1) การประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสื่อกิจกรรม สือ่ วิทยุ โทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง สื่ออินเตอร์เน็ต
2) ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ (Safety Village)
3) หน่วยงานระดับจังหวัดเชียงใหม่ มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติ
4) หน่วยงานระดับท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ
5) มีสถานที่ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนาอีคิวในศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ทุกอาเภอภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการชมรมฯและเกิด
การสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่
6) เกิดกิจกรรมเชิงบวกและพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอาเภอ
7) ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสามารถปฏิบัตติ นให้ห่างไกลยาเสพติดได้
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(Outcome)
2) ประชาชนพื้นที่ชุมชนหรือในแหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมและความปลอดภัยต่อการดารงชีพ
ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3) หน่วยงานระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบตั ิ มีความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
4) ประชาชนรับรู้และเข้าใจในขั้นตอนการบูรณาการหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในการดาเนินการเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและเหตุวิกฤติในพื้นที่ ตลอดจนมีความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานที่ 5
ความปลอดภัยทางถนน
ลําดับที่
1

โครงการ
โครงการ สงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความ
ปลอดภัยชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
รวม

งบประมาณ
(พ.ศ.2561 – 2565)
265,782,000
265,782,000
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การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
แผนงาน ที่ 5 ความปลอดภัยทางถนน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว
2. ความสาคัญของโครงการ
จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การคมนาคมต่างๆ
หลักการและเหตุผล
นาไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มปริมาณการจราจรการคมนาคมส่งผลให้ปัญหาการ
เสี ยชี วิ ตอั นเนื่ องมาจากอุ บัติ เ หตุ ทางถนนเพิ่ มขึ้ น ปั ญหาการการเกิ ดอุ บัติ เ หตุ ท างถนนจึงได้
กลายเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิต โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การใช้
รถใช้ถนน ไม่ได้มีเพียงประชาชนในพื้นที่ ยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยเดือนละกว่า 50
ราย ซึ่งเป็นสถิติที่สูง เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสูง และ
ประกอบกั บ มี แ รงงานชาวต่ า งด้ า วที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ม าก หากมี ก ารบู ร ณาการภาคี เ ครื อ ข่ า ยให้ มี
แนวทางในการหามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายประชารัฐ โดยให้พื้นที่
ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ปลูกจิตสานักให้คนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับผู้นาชุมชน จะ
สามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน โดยการจัดให้มีศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันของหน่วยงานราชการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แต่การ
ดาเนินงานยังอยู่เฉพาะในหน่วยงานราชการ ยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมดาเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับท้องถิ่นได้ และจะเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพหากดาเนินการโดยชุมชน และ
ท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นแต่ละพื้นที่จะประสบภัยปัญหาที่แตกต่างกัน แนวทางการปฏิบัติจึงแตกต่างกัน
เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสัญจรปลอดภัย จาเป็นต้องดาเนินการในการสร้างการให้
ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ และการสร้างตัวอย่างที่ดี
ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าถนนเชียงใหม่สัญจรและปลอดภัยจริงๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
3. วัตถุประสงค์ของ
1) การสัญจรบนถนนของจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและเป็นเมืองต้นแบบด้าน
โครงการ
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
2) นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้เส้นทางสัญจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3) เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชน
4) เพื่ออานวยความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้ทาง
5) ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิ บนท้องถนน
6) เพื่อเสริมสรางจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนโดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
7) เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐในการเยียวยาผูเสียหายและแกปญหาการจราจร
8) เพื่อสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และเอกชนในการแกไข
ปัญหาอุบัติเหตุ
9) เพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจราจรให้กับผู้ใช้ทางโดยป้ายข้อมูลจราจร
อัจฉริยะ ณ ตาแหน่งที่เหมาะสม
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย - อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง จากปีที่ผ่านมา
- แก้ไขปัญหาน้าท่วมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชนได้
- แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้าท่วมผิวทางการจราจร
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4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
- การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
- ผู้ใช้ทางได้รับความปลอดภัยจากการใช้ทาง
- ประชาชนมีจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
- เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางและบางเบาภาระงานบริหารจัดการทางหลวงชนบทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
- พื้นที่อาเภอที่มีความเสีย่ งอุบัติเหตุทางถนน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เน้นในเขตเมือง และ
เขตชุมชน รวมถึงเส้นทางจราจรทีเ่ ป็นเส้นทางขึ้นเขา
เชียงใหม่ถนนสัญจรปลอดภัย ประชาร่วมใจสร้างวินัยจราจร
7,260,000 บาท/ 5 ปี
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
- ที่ทาการปกครองอาเภอ 25 แห่ง
- ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
การแก้ไขปัญหาถนนขวางน้า ทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม่ – ปากทางท่าลี่
10,000,000 บาท/ปี
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
สานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
อานวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวง
144,112,000 บาท
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจฉริยะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563
40,000,000 บาท/ปี
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
รณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภัย ทางถนนในเขตอาเถอเมืองเชียงใหม่
600,000 บาท/ 5 ปี
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงใหม่
การแก้ไขปัญหาน้าท่วม ทางหลวงหมายเลข 1012 สาย ฮอด – วังลุง
45,000,000 บาท/ปี
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
สานักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน เข้าสู่วัดป่าดาราภิรมย์ ตาบลริมใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
45,000,000 บาท/ปี
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
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6. หน่วยงานดาเนินงาน

7. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน
8. งบประมาณ
๙. ผลผลิต (output)

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
- แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
265,782,000 บาท / 5 ปี
1) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง จากปีที่ผ่านมา
2) แก้ไขปัญหาน้าท่วมทางหลวงหมายเลข 108 และชุมชนได้
3) แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้าท่วมผิวทางการจราจร
4) การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงหรือไม่เกิดขึ้น
5) ผู้ใช้ทางได้รับความปลอดภัยจากการใช้ทาง
6) ประชาชนมีจิตสานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
7) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางและบางเบาภาระงานบริหารจัดการทางหลวงชนบทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีวัฒนาธรรมเรื่องความปลอดภัยทางถนน
2) ลบภาพลักษณ์ของจังหวัดที่มสี ถิติอุบัติเหตุอันดับต้นของประเทศไทย
3) แก้ไขปัญหาถนนขวางทางน้าได้อย่างยั่งยืน
4) ลดอัตราการเกิดอุบัตเิ หตุและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
5) ระบบป้ายให้ข้อมูลอัจฉริยะในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน)

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน)

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561–2565)
(ฉบับทบทวน)

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

เป้าหมายการพัฒนา

นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

- คงเดิม -

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

1. เศรษฐกิจสมดุล และขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง
2. สังคมน่าอยู่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูและคงอยู่อย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

1. เศรษฐกิจสมดุล และขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง
2. สังคมน่าอยู่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูและคงอยู่อย่างยั่งยืน

คงตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมายการพัฒนา
ข้อ 1 - 3 และตัด
ตัวชี้วัด ข้อ 4
เนื่องจากเป็นภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การส่งเสริมการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้า การลงทุน
สู่สากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง
ความปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน
ประเด็นการพัฒนาที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
และบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การส่งเสริมการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้า การลงทุน
สู่สากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง
ความปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน

คงประเด็นการพัฒนา
ที่ 1 - 5 และตัด
ประเด็นการพัฒนา
ที่ 6 เนื่องจากเป็น
ภารกิจปกติ ไม่ใช่
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
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แผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)

ภาคผนวก ค
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2562

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร 0 5311 2703 Email : plancm.700@gmail.com

